
                                        

 
 

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 
від  17.02.2020      №29 

м. Конотоп 

 

Про квартирний облік 

 

   

  

 

 Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Житлового кодексу України, «Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов та надання житлових приміщень на 

Українській РСР», які затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і 

Укрпрофради від 11 грудня 1984 року №470, розглянувши пропозиції міської 

громадської комісії з житлових питань (протоколи від 11.12.2019 №11, 

13.02.2020 №1), 

 

 виконком міської ради     в и р і ш и в: 

 

1.Прийняти на квартирний облік: 

 

1.1.Будніченка Івана Вікторовича, учасника бойових дій в АТО/ООС, 

жителя Конотопської об’єднаної територіальної громади м.Конотоп з 2009 

року, одинокого, який проживає в однокімнатній, неупорядкованій, житловою 

площею 17,2м
2
 (всього проживає 7 чол.) квартирі №1 будинку по 

вул.Ген.Обруча,11, на загальну міську чергу, згідно підпункту 1 пункту 13 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та 

надання житлових приміщень на Українській РСР (далі по тексту – Правила), а 

також включити до списку громадян, які користуються правом першочергового 

одержання житла, згідно підпункту 4 пункту 44 Правил. 

 

1.2.Козловського Андрія Васильовича, учасника бойових дій в АТО/ООС, 

жителя Конотопської об’єднаної територіальної громади м.Конотоп з 1998 

року, з сім’єю 3 чол. (він, дружина, дочка), перебуває на обліку як безробітний 

в Конотопському міськрайонному центрі зайнятості, проживає в 

трикімнатному, неупорядкованому, житловою площею 31,2м
2
 (всього проживає 

6 чол.) будинку по вул.Ніжинській,49А, на загальну міську чергу, згідно 

підпункту 1 пункту 13 Правил, а також включити до списку громадян, які 
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користуються правом першочергового одержання житла, згідно підпункту 4 

пункту 44 Правил. 

 

1.3.Сахно Світлану Вікторівну, жительку Конотопської об’єднаної 

територіальної громади м.Конотоп з 2010 року, з сім’єю 3 чол. (вона, дочка, 

син), яка працює у Конотопському МРВ філії Державної установи «Центр 

пробації», проживає в гуртожитку по вул.6-го Вересня,1, де займає кімнату 

№301 житловою площею 12,0м
2
 (всього проживає 4 чол.), на загальну міську 

чергу, згідно підпункту 6 пункту 13 Правил. 

 

1.4.Луценка Ярослава Васильовича, учасника бойових дій в АТО/ООС, 

жителя Конотопської об’єднаної територіальної громади м.Конотоп з 2014 

року, одинокого, який проходить військову службу у військовій частині А 1376, 

проживає в двокімнатній, неупорядкованій, житловою площею 27,5м
2
 (всього 

проживає 4 чол.) квартирі №4 по вул.Свободи,47, на загальну міську чергу, 

згідно пункту 14 Правил, а також включити до списку громадян, які 

користуються правом першочергового одержання житла, згідно підпункту 4 

пункту 44 Правил. 

 

1.5.Ковтуненка Станіслава Миколайовича, учасника бойових дій в 

АТО/ООС, жителя Конотопської об’єднаної територіальної громади с.Підлипне 

з 2010 року, одинокого, проживає в однокімнатному, неупорядкованому, 

житловою площею 15,1м
2
 (всього проживає 3 чол.) будинку по 

вул.Сумській,103, на загальну міську чергу, згідно підпункту 1 пункту 13 

Правил, а також включити до списку громадян, які користуються правом 

першочергового одержання житла, згідно підпункту 4 пункту 44 Правил. 

 

1.6.Сахно Каріну Сергіївну, 23.05.2003 року народження, яка набула 

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, за клопотанням служби 

міської ради у справах дітей, на загальну міську чергу відповідно до статті 39 

Житлового кодексу України та пункту 64 постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», згідно пункту 15 Правил.  

 

1.7.Бойка Олександра Анатолійовича, учасника бойових дій в АТО/ООС, 

жителя Конотопської об’єднаної територіальної громади м.Конотоп з 1990 

року, з сім’єю 5 чол. (він, дружина, дочка, онук, онука), який проживає в 

двокімнатній, упорядкованій, житловою площею 30,5м
2
 (всього проживає 7 

чол.) квартирі №4 по вул.Красногірській,27, на загальну міську чергу, згідно 

підпункту 1 пункту 13 Правил, а також включити до списку громадян, які 

користуються правом першочергового одержання житла, згідно підпункту 4 

пункту 44 Правил. 

 

1.8.Йотку Сергія Миколайовича, учасника бойових дій в АТО/ООС, 

жителя м.Конотоп з 1998 року, з сім’єю 3 чол. (він, дружина, дочка), який 
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працює на ПАТ «Конотопський арматурний завод», проживає в однокімнатній, 

неупорядкованій, житловою площею 14,7м
2
 квартирі №2 по 1-му 

провул.вул.Дружби,4, на загальну міську чергу, згідно підпункту 1 пункту 13 

Правил, а також включити до списку громадян, які користуються правом 

першочергового одержання житла, згідно підпункту 4 пункту 44 Правил. 

 

1.9.Передеру Руслана Миколайовича м.Конотоп з 2012 року, який 

проходить службу в Національній поліції України управління поліції охорони в 

Сумській області, одинокого, займає одну кімнату №102, житловою площею 

12,0м
2
, гуртожитку по вул.6-го Вересня,1, на загальну міську чергу, згідно 

підпункту 6 пункту 13 Правил, а також включити до списку громадян, які 

користуються правом першочергового одержання житла, згідно статті 96 

Закону України «Про Національну поліцію». 

 

2.Внести зміни в справи квартирного обліку: 

 

2.1.Включити до складу сім’ї Артьомова Євгенія Вячеславовича його 

дружину – Артьомову Наталію Григорівну та дочку – Артьомову Мілану 

Євгенівну, 2019 року народження. Склад сім’ї вважати 3 чол. (він, дружина, 

дочка). 

 

2.2.Включити до складу сім’ї Хрокало Катерини Петрівни її чоловіка – 

Хрокала Євгенія Олександровича, учасника бойових дій в АТО/ОСС та 

включити до списку громадян, які користуються правом першочергового 

одержання житла, згідно підпункту 4 пункту 44 Правил. Склад сім’ї вважати 4 

чол. (вона, чоловік, дві дочки). 

 

3.Зняти з квартирного обліку громадян: 

 

3.1.Мухортову Раїсу Семенівну, одиноку, учасницю бойових дій та 

виключити її зі списку громадян, які користуються правом першочергового 

отримання житла в зв’язку з вибуттям з м.Конотоп згідно підпункту 2 пункту 

26 Правил. 

 

3.2.Чмирь Валентину Олександрівну з сім’єю 2 чол. (вона, чоловік), 

учасницю ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (Категорія 2) 

проживають в двокімнатній, упорядкованій, житловою площею 25,9м
2
 квартирі 

№12 по пл.Миру,1; син – Чмирь Олександр Олександрович проживає в 

однокімнатній, упорядкованій, житловою площею 19,9м
2
 квартирі №53 по 

вул.Шухова,2 та виключити сім’ю зі списку громадян, які користуються правом 

позачергового отримання житла згідно підпункту 1 пункту 26 Правил. 

 

3.3.Кабачну Світлану Миколаївну з сім’єю 3 чол. (вона, чоловік, син) 

проживають в двокімнатній, упорядкованій, житловою площею 28,2м
2
 квартирі 

№34 по вул.Успенсько-Троїцькій,40 та виключити сім’ю зі списку громадян, які 
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користуються правом першочергового отримання житла згідно підпункту 1 

пункту 26 Правил. 

 

3.4.Володіна Олександра Васильовича з сім’єю 4 чол. (він, дружина, два 

сини) проживають в трикімнатній, упорядкованій, житловою площею 45,2м
2
 

квартирі №65 по вул.Депутатській,10 згідно підпункту 1 пункту 26 Правил. 

 

3.5. Швеця Олександра Петровича, одинокого,  в зв’язку зі смертю. 

 

3.6.Хасанова Валерія Хаітовича з сім’єю 2 чол. (він, дочка) має на праві 

приватної власності двокімнатну, упорядковану, житловою площею 33,9м
2
 

квартиру №11 по вул.Клубній,103 згідно підпункту 1 пункту 26 Правил. 

 

3.7.Третяка Сергія Володимировича в зв’язку зі смертю; дружина –Третяк 

Валентина Миколаївна з дочкою проживають в двокімнатній, упорядкованій, 

житловою площею 23,6м
2
 квартирі №29 по вул.Клубній,115 згідно підпункту 1 

пункту 26 Правил. 

 

3.8.Федоренка Володимира Анатолійовича, учасника ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС (Категорія 2) в зв’язку зі смертю; дружина – 

Федоренко Ніна Михайлівна з дочкою проживають в однокімнатній, 

упорядкованій, житловою площею 19,0м
2
 квартирі №130 по вул.Металістів,8 та 

виключити сім’ю зі списку громадян, які користуються правом позачергового 

отримання житла згідно підпункту 1 пункту 26 Правил. 

 

3.9.Сахна Віктора Михайловича в зв’язку зі смертю; син – Сахно Ігор 

Вікторович має на праві приватної власності двокімнатну, упорядковану, 

житловою площею 28,7м
2
 квартиру №128 по вул.Клубній,113 та виключити 

сім’ю зі списку громадян, які користуються правом першочергового отримання 

житла згідно підпункту 1 пункту 26 Правил. 

 

3.10.Литвиненка Михайла Федоровича, одинокого, учасника бойових дій  

(Чехословаччина) та виключити його зі списку громадян, які користуються 

правом першочергового отримання житла в зв’язку зі смертю. 

 

3.11.Пархоменка Сергія Олександровича, одинокого, особу з інвалідністю 

внаслідок війни, учасника бойових дій в АТО/ОСС, який на праві приватної 

власності має однокімнатну, упорядковану, житловою площею 19,4м
2
 квартиру 

№2 по пр.Миру,74 та виключити зі списку громадян, які користуються правом 

позачергового отримання житла згідно підпункту 1 пункту 26 Правил. 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 Альберт Клименко 2 51 58 


