
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30.10. 2019 № 390 

           м. Золотоноша  

 

Про видачу ордерів на  

службові жилі приміщення 

 

Розглянувши протокол № 1 засідання житлово-побутової комісії 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 28.10.2019, керуючись п. 2 

«а», п. 8 «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати в користування та видати ордера на службові жилі приміщення 

наступним громадянам: 

- Артеменку Богдану Олександровичу, директору дитячої юнацької 

спортивної школи (ДЮСШ), для користування сім’єю з однієї особи 

(Артеменко Богдан Олександрович) на двокімнатну квартиру № 107, загальна 

площа 36,9 кв.м., житлова площа 21,3 кв.м., за адресою: м. Золотоноша, вул. 

Благовіщенська 9; 

- Курятнику Ярославу Васильовичу, лікарю-хірургу КНП 

Золотоніська РБЛ, для користування сім’єю з двох осіб (Курятник Ярослав 

Васильович, дружина – Куряник Анастасія Сергіївна) на однокімнатну 

квартиру № 111, загальна площа 41,2, житлова площа 21,3, за адресою: м. 

Золотоноша, вул. Благовіщенська 9; 

- Верхольот Надії Федорівній, сімейному лікарю  КП «Золотоніський 

міський центр ПМСД, для користування сім’єю з двох осіб (Верхольот Надія 

Федорівна, чоловік – Верхольот Анатолій Володимирович) на двокімнатну 

квартиру № 110, загальна площа 46,1 кв.м., житлова площа 26,5 кв.м., за 

адресою: м. Золотоноша, вул. Благовіщенська 9; 

- Малихіну Володимиру Володимировичу, головному спеціалісту 

відділу по плануванню бюджету та фінансуванню установ бюджетної сфери 

фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради,  для 

користування сім’єю з трьох осіб (Малихін Володимир Володимирович, 

дружина – Малихіна Марина Сергіївна, син – Малихін Владислав 



Володимирович) на двокімнатну квартиру № 105, загальна площа 47,0 кв.м., 

житлова площа 29,7 кв.м., за адресою: м. Золотоноша, вул. Благовіщенська 9; 

- Ахмедову Руслану Міноваровичу, лікарю-урологу хірургічного 

відділення КНП Золотоніська РБЛ, для користування сім’єю з чотирьох осіб 

(Ахмедов Руслан Міноварович, дружина – Ахмедова Тетяна Анатоліївна, син – 

Ахмедов Андрій Русланович, дочка – Ахмедова Дар’я Русланівна) на 

двокімнатну квартиру № 112, загальна площа 53,2 кв.м., житлова площа 33,0 

кв.м., за адресою: м. Золотоноша, вул. Благовіщенська 9; 

- Блізнікову Віктору Сергійовичу, заступнику начальника слідчого 

відділення Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції 

ГУНП у Черкаській області,  для користування сім’єю з трьох осіб (Блізніков 

Віктор Сергійович, дружина – Блізнікова Ольга Сергіївна, син – Блізніков 

Єлисей Вікторович,) на двокімнатну квартиру № 108, загальна площа 39,8 

кв.м., житлова площа 22,1 кв.м., за адресою: м. Золотоноша, вул. 

Благовіщенська 9; 

- Антиповичу Борису Михайловичу, завідуючому дитячим 

інфекційним соматичним та лор відділенням КНП Золотоніська РБЛ, для 

користування сім’єю з двох осіб (Антипович Борис Михайлович, дружина – 

Антипович Надія Іванівна) на двокімнатну квартиру № 109, загальна площа 

47,9 кв.м., житлова площа 26,2 кв.м., за адресою: м. Золотоноша, вул. 

Благовіщенська 9. 

2.  Юридичному відділу виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

забезпечити укладення договору найму службового жилого приміщення з 

вищезазначеними громадянами. 

3.  Надати дозвіл відділу «Центр надання адміністративних послуг в місті 

Золотоноша» (Коцар І.А.) на реєстрацію місця проживання громадян згідно п. 

1. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та юридичний відділ (Сизько Д.В.). 

 

 

Міський голова         В.О. Войцехівський 
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