
          
 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н  Я   
 

 
від  22.02.2012 р.  №_79 
 Про надання  субсидій 
 

Розглянувши протокол засідання комісії по розгляду заяв та скарг з питань житлових 
субсидій  від 16.02.2012 року, на підставі Положення Постанови Кабінету Міністрів України 
від 22.09.97р. №1050 із змінами і доповненнями згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.07.98р. №1156, Постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.99р. №822 і 
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2000р. №211, зміни до Положення від 
12.12.06. №1703, Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010р. №621 та керуючись 
пп.1 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 
Коростенської  міської ради 
РІШАЄ: 

 
1.Надати субсидії: 
 
-гр .Козаренко Катерині Степанівні, яка проживає по вул. Грушевського, 54, кв.27, у 

дочки власника частково відсутні доходи, на загальну площу житла, враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №2666 субсидії  551 грн.19 коп. на 4 місяці 
на суму  2204 грн.76 коп. 

-гр. Шахрайчук Ользі Кирилівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, кв.29, кв.4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№2866 субсидії   133 грн.39 коп. на 4 місяці на суму  533 грн.56 коп. 
         -гр. Мороз Кларі Михайлівні, яка проживає по вул. Красіна, 6, кв.33,  ( власник Мороз  
Борис Борисович, помер 04.12..2011р.), на загальну площу житла, враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №3463 субсидії  349 грн.06 коп. на 4 місяці 
на суму  1396 грн.24 коп.  

-гр. Літвинчуку Дмитру Васильовичу, який проживає по вул. К.Маркса, 65а кв.11, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№3980 субсидії   88 грн.11 коп. на 4 місяці на суму  352 грн.44 коп. 

-гр. Костюшко Лідії Михайлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74б, кв.15, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№6218 субсидії  34 грн.53 коп. на 4 місяці на суму  138 грн.12 коп. 

-гр. Ігнатюк Людмилі Анатоліївні, яка проживає по вул. Коротуна, 5, кв.3, відсутні 
доходи у власника (по догляду за дитиною за довідкою ЛКК), враховуючи тяжке матеріальне 
становище – з січня 2012 року, справа №9845 субсидії   287 грн.95 коп. на 4 місяці на суму   
1151 грн.80 коп. 
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         -гр. Алейнік Валентині Андріївні, яка проживає по вул. Сосновського, 32, кв.10, на 
загальну площу житла, у онука  частково відсутні доходи,  враховуючи тяжке матеріальне 
становище – з січня 2012 року, справа № 12144 субсидії  205 грн.74 коп. на 4 місяці на суму   
822 грн.96 коп. 

-гр. Попок Катерині Віталіївні, яка проживає по вул.Пушкінській, 21, у власника частково 
відсутні доходи, порушення по центру зайнятості, враховуючи тяжке матеріальне становище – 
з січня 2012 року, справа №12752  субсидії  219 грн.46 коп. на 4 місяці на суму  877 грн.84 коп. 

-гр. Ринкуну Генріху Антоновичу, який проживає по 2 пров. 1 Травня, 1, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №12802 
субсидії  536 грн.31 коп. на 4 місяці на суму  2145 грн.24 коп. 
         -гр. Харківській Раїсі Василівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46а, кв.56, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№13853 субсидії  196 грн.86 коп. на 4 місяці на суму  787 грн.44 коп. 

-гр. Вигівській Валентині Миколаївні, яка проживає по вул. Грушевського, 38а, кв.55, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№13855 субсидії   205 грн.93 коп. на 4 місяці на суму  823 грн.72 коп. 

-гр. Виговському Миколі Олексійовичу, який проживає по вул. Грушевського, 66а, кв.48, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, 
справа №13856 субсидії  324 грн.58 коп. на 4 місяці на суму  1298 грн.32 коп. 

-гр. Шевчук Валентині Василівні, яка проживає по вул. Гастелло, 16, кв.55, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №13863 
субсидії   94 грн.14 коп. на 4 місяці на суму  376 грн.56 коп. 
         -гр. Пропусковій Ельвірі Павлівні, яка проживає по пров. 2 К. Маркса, 3, кв.95, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№13866 субсидії  278 грн.50 коп. на 4 місяці на суму  1114 грн.00 коп. 

-гр. Харченко Світлані Олександрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46, кв.55, на 
загальну площу житла, частково відсутні доходи, порушення по центру зайнятості,  
враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №12278 субсидії   227 
грн.94 коп. на 4 місяці на суму  911 грн.76 коп. 

         -гр. Левченко Людмилі Петрівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 72а, кв.50, у 
сина власника частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 
2012 року, справа №6901 субсидії  475 грн.89 коп. на 4 місяці на суму  1903 грн.56 коп. 

-гр. Дубині Валентині Іванівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 4а, кв.10,(власник 
Дубина Федір Олексійович, помер 25.11.2011р.), на загальну площу житла, враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №3725 субсидії   396 грн.93 коп. на 4 місяці 
на суму  1587 грн.72 коп. 

-гр. Тимошенко Ганні Дмитрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 44а, кв.2, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№569 субсидії  169 грн.85 коп. на 4 місяці на суму  679 грн.40 коп. 

-гр. Пилипенко Олені Петрівні, яка проживає по вул. Київській, 21б, кв.20, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №1125 
субсидії   333 грн.82 коп. на 4 місяці на суму  1335 грн.28 коп. 
         -гр. Усовій Леонтіні Болеславівні, яка проживає по вул.Красіна, 8, кв.30, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №7086 
субсидії  394 грн.68 коп. на 4 місяці на суму  1578 грн.72 коп. 
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-гр. Антонюк Наталії Олексіївні, яка проживає по вул. Базарна, 20 кв.76, на загальну 

площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №7222 
субсидії   473 грн.86 коп. на 4 місяці на суму  1895 грн.44 коп. 

         -гр. Жеревчук Валентині Іванівні, яка проживає по вул. Пролетарській, 5, кв.4, (власник 
свекруха – Жеревчук Марія Антонівна померла 21.01.2010р., чоловік - Жеревчук Олексій 
Миколайович помер 8.12.2011р.), не власнику житла, враховуючи тяжке матеріальне 
становище – з січня 2012 року, справа №7641 субсидії  358 грн.38 коп. на 4 місяці на суму   
1433 грн.52 коп. 

-гр. Суховій Олені Андріївні, яка проживає по вул. Коротуна, 3а кв.23, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №8346 субсидії   
361 грн.68 коп. на 4 місяці на суму  1446 грн.72 коп. 

-гр. Войналович Ніні Антонівні, яка проживає по вул. Грушевського, 39, кв.31, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№9356 субсидії  133 грн.97 коп. на 4 місяці на суму  535 грн.88 коп. 

-гр. Грушко Лідії Йосипівні, яка проживає по вул. Кірова, 76, кв.38, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №10796 субсидії   
135 грн.95 коп. на 4 місяці на суму  543 грн.80 коп. 

         -гр. Ходєєвій Вікторії Олександрівні, яка проживає по вул. В.Сосновського, 25а, кв.20, у 
власника частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 
року, справа №11465 субсидії  327 грн.50 коп. на 4 місяці на суму  1310 грн.00 коп. 

-гр. Солом’янчук Валентині Степанівні, яка проживає по вул.Каштановій, 27, кв.11, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№11563 субсидії   227 грн.71 коп. на 4 місяці на суму  910 грн.84 коп. 

          -гр. Дорошенко Надії Данилівні, яка проживає по вул. Грушевського, 46, кв.14, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№11705 субсидії  199 грн.16 коп. на 4 місяці на суму  796 грн.64 коп. 

-гр. Пташинській Ніні Олександрівні, яка проживає по вул. Київській, 15, кв.50, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№13749 субсидії   388 грн.07 коп. на 4 місяці на суму  1552 грн.28 коп. 

-гр. Гаврилюку Йосипу Дмитровичу, який проживає по вул. Грушевського, 37, кв.15, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№13787 субсидії  208 грн.74 коп. на 4 місяці на суму  834 грн.96 коп. 

-гр. Мельнику Володимиру Миколайовичу, який проживає по вул. Мельника, 13, кв.16, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, 
справа №13806 субсидії   200 грн.82 коп. на 4 місяці на суму  803 грн.28 коп. 

         -гр. Сілаковій Валентині Марківні, яка проживає по вул. Кірова, 47, кв.17, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа № 13854 
субсидії  216 грн.58 коп. на 4 місяці на суму  866 грн.32 коп. 

-гр. Лісовській Валентині Миколаївні, яка проживає по вул. Кірова, 7, кв.29, (власник- 
Лісовський Валерій Адамович помер 01.12.2011р.), на загальну площу житла, враховуючи 
тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №13857 субсидії   322 грн.14 коп. на 
4 місяці на суму  1288 грн.56 коп. 

-гр Ліпській Любові Олександрівні, яка проживає по вул.Красіна, 4, кв.71, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №12255 
субсидії 206 грн.38 коп. на 4  місяці на суму 825 грн.52 коп. 
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-гр.Петренко Наталії Анатоліївні , яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 43, кв.67, на 

загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа 
№13830 субсидії 431грн.56 коп. на   4 місяці на суму 1726 грн.24 коп. 

-гр.Васянович Галині Павлівні, яка проживає по пров. 2 К. Маркса, 5, кв.35, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з січня 2012 року, справа №7358 
субсидії  214 грн.13 коп. на   4 місяці на суму 856 грн.52 коп. 

-гр. Дарієнко Ніні Макарівні, яка проживає по вул. Київській, 19б, кв.45, не власнику 
житла, на загальну площу житла,  – з січня 2012 року, справа №9429 субсидії  398 грн.68 коп. 
на   4 місяці на суму 1594 грн.72 коп. 

-гр. Бойко Ірині Степанівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 100, кв.12, у 
приватного підприємця  відсутня довідка про доходи з податкової інспекції,  – з січня 2012 
року, справа №10801 субсидії  658 грн.73 коп. на   4 місяці на суму 2634 грн.92 коп. 

-гр. Муравицькій Галині Михайлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 41а, кв.40, на 
загальну площу житла, 2 житлових приміщення,   – з січня 2012 року, справа №13864 субсидії  
228 грн.59 коп. на   4 місяці на суму 914 грн.36 коп. 

-гр. Лисюк Марії Степанівні, яка проживає по вул. Бровар, 7, кв.2, придбання будівельних 
матеріалів  на суму більше 10 прож. мінімуми,  – з січня 2012 року, справа №5786 субсидії  113 
грн.26 коп. на   4 місяці на суму 453 грн.04 коп. 

-гр. Бонєву Сергію Івановичу, який проживає по вул. Грушевського, 25, кв.42, на загальну 
площу житла, у приватного підприємця відсутня довідка про доходи з податкової інспекції, – з 
січня 2012 року, справа №13506 субсидії  215 грн.04 коп. на   4 місяці на суму 860 грн.16 коп. 

-гр. Пашинській Зінаїді Вікторівні, яка проживає по вул.Грушевського, 42, кв.54, 2 
житлових приміщення,  – з січня 2012 року, справа №2754 субсидії  254 грн.13 коп. на   4 
місяці на суму 1016 грн.52 коп. 

         Надати на норму житлової площі: 
-гр. Оленич Валентині Володимирівні, яка проживає по вул.Чолівській, 11, кв.11,  – з 

січня 2012 року, справа №13017 субсидії  181 грн.31 коп. на 4 місяці на суму  725 грн.24 коп. 
 
Всього надано субсидій  43 сім’ям на суму  47844 грн. 92 коп. 
 
 
 
 

 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
 

Заступник міського голови 
Л.Якубовський 

 
Завідуюча сектором відділу соціально- 

державних допомог УПСЗН                                                                      
С.Толочко 

 
Начальник юридичного відділу 

  Т.Камінська 


