
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 16.03.2021 № 83 

м. Золотоноша 

 

Про включення громадян до списків таких, що перебувають на квартирному 

обліку при виконавчому комітеті Золотоніської міської ради 

 

Розглянувши протокол засідання громадської комісії з житлових питань 

при виконкомі Золотоніської міської ради від 12.03.2021 № 3 і додані 

матеріали, відповідно „Правил обліку громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов та надання їм житлових приміщень в Україні”, керуючись п. 2 

„а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Включити громадян до списків таких, що перебувають на квартирному 

обліку при виконавчому комітеті Золотоніської міської ради, зі збереженням 

попереднього терміну перебування на квартирному обліку: 

 1.1. До загальної квартирної черги: 

- гр. Каменеву Руслану Олександрівну, 26.02.1991 р.н., склад сім’ї 3 (три) 

особи, зареєстровану по вул. Придніпровська, 7 в с. Кедина Гора 

Золотоніського району. 

1.2. До позачергової квартирної черги: 

- гр. Кучеренка Євгенія Миколайовича, 20.02.1998 р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, 

зареєстрованого по вул. Шевченка, 46 в с. Кедина Гора, Золотоніського району; 

- гр. Рясного Андрія Олександровича, 10.11.1998 р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, 

зареєстрованого по вул. М. Максимовича, 50 в с. Благодатне, Золотоніського 

району; 

- гр. Трофименка Назара Сергійовича, 20.02.1998 р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, 

зареєстрованого по пл. Леніна, 3 в с. Благодатне, Золотоніського району; 

- гр. Скляра Миколу Вікторовича, 17.12.1999 р.н., дитину, позбавлена 

батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, зареєстрованого по  

пл. Леніна, 3 в с. Благодатне, Золотоніського району; 



- гр. Самохвала Валентина Рустамовича, 18.02.2000 р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, 

зареєстрованого по вул. Шевченка, 69, кв. 11 в с. Кедина Гора, Золотоніського 

району; 

- гр. Самохвала Ярослава Рустамовича, 29.06.2001 р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, 

зареєстрованого по вул. Шевченка, 69, кв. 11 в с. Кедина Гора, Золотоніського 

району; 

- гр. Максьому Руслана Баймахмадовича, 20.08.2002 р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, 

зареєстрованого по вул. Садова, 62 в с. Коробівка, Золотоніського району; 

- гр. Озеран Дар’ю Олегівну, 09.05.2003 р.н., дитину-сироту, склад сім’ї  

1 (одна) особа, зареєстровану по вул. імені Лесі Українки, 29А в с. Маркизівка, 

Золотоніського району; 

- гр. Мішина Дениса Олександровича, 01.08.2001 р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, по  

вул. М. Максимовича, 50 в с. Благодатне (Чапаєвка), Золотоніського району; 

- гр. Орлова Володимира Вікторовича, 27.11.2001 р.н., дитина, 

позбавлена батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, в  

с. Благодатне, Золотоніського району; 

- гр. Олексієнка Віталія Васильовича, 25.05.2002 р.н., дитину - сироту, 

склад сім’ї – 1 (одна) особа, зареєстрованого по вул. Дахнівська,65 в  

м. Черкаси; 

- гр. Трофименка Євгенія Сергійовича, 23.09.2003 р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, 

зареєстрованого по пл. Свободи, 3 в с. Благодатне, Золотоніського району; 

- гр. Гулько Анну Валеріївну, 27.06.2003 р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, склад сім’ї – 1 (одна) особа, зареєстрованого по  

вул. Центральна, 122 в с. Коробівка, Золотоніського району. 

2. Управлінню житлово-комунального господарства (Харін А.В.) внести 

дані до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Флоренка О.А. та управління житлово-комунального господарства 

(Харін А.В.). 

 

 

Міський голова                                                               Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

Артем Харін 23093 


