
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 квітня 2012 року  №   133
м. Нововолинськ

„Про розгляд матеріалів,
поданих громадською комісією
з житлово-побутових питань”

Розглянувши  матеріали  громадської  комісії  з  житлово-побутових  питань, 
виконком Нововолинської міської ради ВИРІШИВ:

І. Основні питання:
1. Зняти з черги квартирного обліку:

1.1.Басюка Валентина Миколайовича – у зв’язку із  виїздом.
1.2.Бенеду Володимира Володимировича – у зв’язку із виїздом за межі міста.
1.3.Білана Володимира Івановича   з сім’єю –  у зв’язку із забезпеченням жилою 

площею в межах середньої норми (вул. Гагаріна 19/114, вул. Грушевського 10/22).
1.4.Бондарєву Ольгу Франківну – у зв’язку із забезпеченням жилою площею в 

межах середньої норми (смт. Жовтневе, вул. Пушкіна, 24/1).
1.5.Бондарчук Євгенію Леонідівну із сім’єю  –  у зв’язку із забезпеченням жилою 

площею в межах норми (вул.Хвильового12/6).
1.6.Бориса Віктора Миколайовича зняти з черги квартирного обліку – у зв’язку із 

забезпеченням  жилою  площею  в  межах  середньої  норми  (б-р  Шевченка,  30/3). 
Чергу  квартирного  обліку  перевести  на  Борис  Тетяну  Іванівну  (свідоцтво  про 
розірвання шлюбу І-ЕГ № 316766 від 29.09.1993 р.), згідно її заяви від 16.03.2012 р.

1.7.Борух Алевтину Володимирівну  –  у зв’язку із вибуттям, членів сім’ї  -  у 
зв’язку із забезпеченням жилою площею в межах норми (вул..Стуса 2/18).

1.8.Булавкіна Віктора Васильовича  - у зв’язку із забезпеченням жилою площею 
в межах норми (вул. Хвильового1/2).

1.9.Ваврисюк  Валентину  Степанівну  –  у  зв’язку  із  вибуттям,  членів  сім’ї 
Ваврисюка П. В. і Ваврисюка В. В. – у зв’язку з забезпеченням жилою площею в 
межах середньої норми (вул. Чайковського, 49/4).

1.10.Васейко Віталія Івановича  - у зв’язку із забезпеченням жилою площею в 
межах норми (15 мікрорайон, 4/22).

1.11.Власову Валентину Григорівну – у зв’язку із виїздом за межі міста.



1.12.Влодавчук Оксану Євгенівну   - у зв’язку із забезпеченням жилою площею в 
межах норми (вул. Нововолинська 62/42).

1.13.Вознюк Ларису Адамівну  -  у зв’язку із забезпеченням жилою площею в 
межах норми ( 5 мікрорайон, 3/19).

1.14.Волинця  Івана  Володимировича  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням 
жилою площею в межах середньої норми.

1.15.Воробйова Олександра Арсентійовича – у зв’язку із забезпеченням жилою 
площею в межах середньої норми (вул. Винниченка, 12/66).

1.16.Гаврилюк Аліну Іванівну –  у зв’язку із  забезпеченням жилою площею в 
межах середньої норми (вул. Крайня, 18).

1.17.Гаха  Анатолія  Герасимовича  з  сім’єю   –  у  зв’язку  із  вибуттям 
(м-н Шахтарський, 1/23).

1.18.Гвоздя Володимира Федоровича із сім’єю - у зв’язку із  вибуттям.
1.19.Гелетуху Віталія Івановича у зв’язку із  вибуттям.
1.20.Герасимчук  Людмилу  Євгенівну  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням 

жилою площею в межах середньої норми (вул. 8 Березня, 1-в).
1.21.Гладун Тамару Анатоліївну  із сім’єю – у зв’язку з забезпеченням жилою 

площею в межах норми (вул. Куліша 14/4).
1.22.Глачук Галину Нестерівну із  сім’єю – у зв’язку із  забезпеченням жилою 

площею в межах норми (пр. Перемоги 8/7).
1.23.Глинюка  Василя  Романовича  із  сім’єю  –  у  зв’язку  із   вибуттям 

(вул. Пирогова 4/22).
1.24.Гольчука  Миколу  Івановича  –  у  зв’язку  із  виїздом  за  межі  міста  (лист 

Нововолинського МВ УМВС № 449 від 02.04.2012 р.).
1.25.Гомон Любов Савеліївну  –  у  зв’язку  із  забезпеченням жилою площею в 

межах середньої норми.
1.26.Грабовську Ларису Станіславівну – у зв’язку із  забезпеченням житловою 

площею в межах середньої норми (вул. А. Кримського, 88).
1.27.Григоренко  Ігоря  Миколайовича–  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 

площею в межах норми (вул. Винниченка 12/34).
1.28.Грицанюк Світлану Сергіївну з сім’єю – у зв’язку із забезпеченням жилою 

площею в межах середньої норми (вул. Винниченка, 19/21; лист МВ УМВС № 375 
від 23.03.2012 р.).

1.29.Губерук Людмилу Григорівну з сім’єю  – у зв’язку із забезпеченням жилою 
площею в межах середньої норми (м-н Шахтарський, 33/24).

1.30.Гуду  Георгія  Петровича  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 
площею в межах середньої норми (вул. Жуковського, 27-б).

1.31.Гульчун Тетяну Миколаївну  –  у зв’язку із забезпеченням жилою площею в 
межах норми (вул.. Куліша 7).

1.32.Денисовця Володимира  Івановича з  сім’єю – у зв’язку із  забезпеченням 
жилою площею в межах середньої норми (вул. С. Стрільців, 6/1).

1.33.Зай  Валерія  Васильовича  –  у  зв’язку  з  забезпеченням  жилою площею  в 
межах норми ( вул. Стуса 9/98).

1.34.Зінчук  Ганну  Олексіївну  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою площею в 
межах норми (вул. Винниченка 10/11).

1.35.Іванчука Василя Яковича з сім’єю – у зв’язку із виїздом.
1.36.Калініна Олександра Петровича з сім’єю – у зв’язку із вибуттям.
1.37.Карпук Ганну Ісаківну – у зв’язку із вибуттям.



1.38.Кобець  Тетяну  Василівну  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 
площею в межах норми (cмт.Жовтневе, вул. Миру15/17).

1.39.Ковальова Олександра Федоровича з  сім’єю – у зв’язку із забезпеченням 
жилою площею в межах середньої норми (м-н Шахтарський, 4/95).

1.40.Козачука Володимира Степановича – у зв’язку з виїздом ( лист паспортного 
столу №475 від 06.04.2012).

1.41.Комова  Вячеслава  Михайловича   –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 
площею в межах норми (вул. Нахімова 7).

1.42.Кравченко Ірину Олексіївну та Пилипчик Людмилу Ігорівну – у зв’язку із 
забезпеченням жилою площею в межах середньої норми (вул. Щорса, 13).

1.43.Кравчука Віталія Петровича – у зв’язку із вибуттям ( виселений за рішенням 
суду, лист паспортного столу №475 від 06.04.2012).

1.44.Кучинську Віру Григорівну – у зв’язку із забезпеченням жилою площею в 
межах норми (вул. Піонерська 13).

1.45.Кушнерук  Надію Іванівну  із  сім’єю –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 
площею в межах норми (вул. Св. Володимира 9/12).

1.46.Лупинко Миколу Степановича – у зв’язку з вибуттям, сім’ю – у зв’язку із 
забезпеченням жилою площею в межах середньої норми (лист паспортного відділу 
Нововолинського МВ УМВС № 269 від 03.03.2012 р.).

1.47.Марчука Бориса Григоровича – у зв’язку із забезпеченням жилою площею в 
межах середньої норми (вул. Гагаріна, 8/38).

1.48.Мельничук Віру Олегівну з сім’єю – у зв’язку із виїздом (лист паспортного 
відділу Нововолинського МВ УМВС № 269 від 03.03.2012 р.).

1.49. Нестерука Олександра Олексійовича з сім’єю – у зв’язку із забезпеченням 
жилою площею в межах середньої норми (м-н Шахтарський, 40/91).

1.50.Никончука  Анатолія  Васильовича  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 
площею в межах норми (вул. Винниченка 12/70).

1.51.Ничипорука Романа Сергійовича із сім’єю –  у зв’язку із  вибуттям.
1.52.Ніверського  Олега  Степановича  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням 

жилою площею в межах середньої норми (вул. Зелена, 30).
1.53.Нікончук Євгенію Василівну – у зв’язку з вибуттям, членів сім’ї – у зв’язку 

із забезпеченням жилою площею в межах середньої норми (вул. Пирогова, 3/9).
1.54.Новака Василя Леонтійовича – у зв’язку  із вибуттям.
1.55.Новосад Аллу Ярославівну, склад сім’ї 3 чол. – у зв’язку із забезпеченням 

жилою площею в межах середньої норми (м-н Шахтарський, 25а/38).
1.56.Новосад Людмилу Василівну з сім’єю – у зв’язку із забезпеченням жилою 

площею в межах середньої норми (15 мікрорайон, 26/2).
1.57.Омельчука Миколу Якимовича – у зв’язку із смертю (12.04.2010 р.).
1.58.Полюхович Валентину Василівну з сім’єю (вул. Дорожна, 20) – у зв’язку із 

забезпеченням жилою площею в межах середньо норми (згідно поданих 28.03.2008 
р. документів).

1.59.Пономаренко Тетяну Миколаївну -  у зв’язку із виїздом за межі міста (лист 
Ново волинського МВ УМВС № 450 від 2 квітня 2012 р.).

1.60.Ющика Володимира Івановича – у зв’язку із виїздом за межі міста, сім’ю – у 
зв’язку із забезпеченням жилою площею в межах середньої норми (пр. Перемоги, 
18/41).

 1.61. Попеко Семена Михайловича – у зв’язку із забезпеченням жилою площею 
в межах середньої норми (вул. Сірка, 1/117).



1.62.Радченко Євгенію Семенівну (смт. Жовтневе, вул. Іваничівська, 9/6) зняти з 
черги квартирного обліку – у зв’язку із забезпеченням жилою площею в межах 
середньої норми. .згідно поданих  21.03.2012 р. документів.

1.63.Робак  Теодозія  Івановича  із  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 
площею в межах норми.

1.64.Савюка Сергія Олексійовича – у зв’язку із виїздом за межі міста.
1.65.Салюка  Костянтина  Михайловича  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням 

жилою площею в межах середньої норми (вул. Винниченка, 6/17).
1.66.Сачук  Ларису  Павлівну  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою  площею  в 

межах середньої норми (5 мікрорайон, 25/16).
1.67.Свись Ольгу Олександрівну з сім’єю -  у зв’язку із забезпеченням жилою 

площею в межах середньої норми (15 мікрорайон, 24/6).
1.68.Сидорук  Ніну  Петрівну  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою  площею  в 

межах середньої норми (вул. Ватутіна, 15).
1.69.Сиротюка  Геннадія  Васильовича  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням 

жилою площею в межах середньої норми (вул. А. Кримського, 25).
1.70.Сологошвілі   (Давидюк)  Марію  Зіновіївну  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із 

забезпеченням жилою площею в межах середньої норми (м-н Шахтарський, 2/12).
1.71.Стасюк Людмилу Адамівну – у зв’язку із смертю (лист СГІРФО № 268 від 

03.03.2012 р.).
1.72.Стась  Ніну Семенівну з сім’єю – у зв’язку із забезпеченням жилою площею 

в межах середньої норми (б-р Шевченка, 35/9).
1.73.Степанюк (Селещук) Лесю Вікторівну – у зв’язку із смертю (лист СГІРФО 

№ 269 від 03.03.2012 р.).
1.74.Судус  Віру  Миколаївну  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 

площею в межах середньої норми.
1.75. Шпур Ларису Альбертівну з сім’єю – у зв’язку із забезпеченням жилою 

площею в межах середньої норми (вул. Шахтарська, 7/12).
1.76.Тищук Галину Антонівну – у зв’язку з вибуттям .
1.77.Троцюк Івана  Івановича  – у зв’язку із забезпеченням жилою площею в 

межах норми (вул. Інтернаціональна 5/97).
1.78.Урюмцева  Андрія  Володимировича  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 

площею в межах норми (вул. С. Володимира 13/43).
1.79.Федорчук Олену Петрівну – у зв’язку із забезпеченням жилою площею в 

межах середньої норми (вул. Грушевського, 15/9).
1.80.Філюту  Ольгу  Василівну  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 

площею в межах середньої норми (вул. Перемоги, 22/89).
1.81.Франчук Світлану Іванівну з  сім’єю – у зв’язку із  забезпеченням жилою 

площею в межах середньої норми (пров. Орлика, 16).
1.82.Хилюк Євгенію Адамівну – у зв’язку із  забезпеченням жилою площею в 

межах середньої норми (вул. Островського, 52/3).
1.83.Хом’юк  Віру  Пилипівну  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою  площею в 

межах середньої норми (пр. Перемоги, 27/8).
1.84.Хом’як Євгенію Йосипівну з  сім’єю – у зв’язку із  забезпеченням жилою 

площею в межах середньої норми (вул. Грушевського, 1/14).
1.85.Худякова Валерія Павловича з сім’єю -  у зв’язку із забезпеченням жилою 

площею в межах середньої норми (вул. Г. Сковороди, 26/7).



1.86.Цабан  Марію  Федорівну  з  сім’єю  –  у  зв’язку  із  забезпеченням  жилою 
площею в межах середньої норми (вул. Центральна, 3А).

1.87.Цвєткову Валентину Володимирівну з сім’єю – у зв’язку із забезпеченням 
жилою площею в межах середньої норми (вул. О. Пілки, 10/3).

1.88.Цимбалюка Віктора Володимировича з сім’ єю  – у зв’язку із забезпеченням 
жилою площею в межах середньої норми (вул. Чехова 14/3).

1.89.Цісаря Анастасія Сергійовича  – у зв’язку із забезпеченням жилою площею 
в межах середньої норми (вул.  Винниченка, 1/10).

1.90. Шпак Жанну Олегівну – у зв’язку із смертю (лист Нововолинського МВ 
УМВС № 451 від 2 квітня 2012 р.).

2. Поставити на загальну чергу квартирного обліку:
2.1. Тимощук Тетяну Євгенівну, склад сім’ї 6 чол., та включити в списки осіб, 

які  мають  право  на  першочергове  отримання  житла,  як  багатодітну  сім’ю 
(посвідчення № 015728 від 12.01.2012 р.) з 26.03.2012 р.

2.2. Білан Тетяну Валеріївну, згідно заяви від 29.03.2012 р.
3.  Розглянувши заяву  Рибакової  Світлани  Леонтіївни  від  21.03.2012  р.  дати 

дозвіл на розділ особових рахунків в гуртожитку комунальної власності по вул. Св. 
Володимира, 1/35, а саме:

- на кімнату № 33 по вул. Св. Володимира, 1 особовий рахунок відкрити на 
Рибакова І. І.

- на кімнату № 35 по вул. Св. Володимира, 1 особовий рахунок відкрити на 
Рибакову Світлану Леонідівну, склад сім’ї 2 чол.

4. Розглянувши заяву Ільчук Наталії  Миколаївни від 15.03.2012 р. змінити її 
прізвище Карповець в списках квартирного обліку на Ільчук, на підставі паспорта 
АЮ № 002333 виданого 15 липня 2006 р. Нововолинським МВ УМВС.

5. Розглянувши заяву Шаповала Віктора Васильовича від 20.03.2012 р.  (вул. 
Сковороди,  10)  внести  зміни  в  п.  2  позачергового  рішення виконкому №73 від 
06.03.2012  р.,  а  саме  назву  установи  „Комунально-експлуатаційну  частину” 
змінити на „Квартирно – експлуатаційний відділ”.

6. Розглянувши заяву Нортенко Людмили Миколаївни (м-н Шахтарський, 7/58) 
включити її з сім’єю в списки осіб, які мають право на першочергове отримання 
житла, як працівника освіти (вчитель початкових класів).

7. Розглянувши заяву Ткачук Олександра Сергійовича від 13.03.2012 включити 
його сім’ю в списки осіб, які мають право на першочергове отримання житла, як 
багатодітну.

8. Розглянувши клопотання ЖКП № 2 від 14.02.2012 р. № 101 квартиру по вул. 
Інтернаціональній, 1/31 (проживає сім’я Вавриш Валентини Адамівни) вивести з 
категорії службових.

9.  Розглянувши  заяву  Дмитрука  Василя  Антимоновича  від  16.03.2012  р. 
включити його в списки осіб, які мають право на першочергове отримання житла, 
як ветерана праці (посвідчення № 130632 від 24.07. 2006 р.).

10. Розглянувши заяву Рупи Володимира Йосипович від 09.04.2012р. №Р594-
100  включити  його  сім’ю  в  списки  осіб,  які  мають  право  на   першочергове 
отримання  житла,  так  як  заявник  -   учасник  бойових  дій  (посвідчення  АБ 
№019714).

11. Розглянувши заяву  Щурука Юрія Петровича від 11.04.2012р. № Щ 602-100 
включити його сім’ю в списки осіб, які мають право на  першочергове отримання 
житла як багатодітну сім’ю.



12.  Розглянувши  заяву Гершона Руслана Івановича від 16.03.2012 р. включити 
сім’ю в списки осіб, які мають право на першочергове отримання житла так, як 
член  сім’ї  Гершон  Іван  Миколайович  є  ветераном  війни  –  учасником  війни 
(посвідчення № 047440). 

13. Пункт  1.56 рішення виконкому №51 від 16.02.2012р. скасувати.
14.  Панчука  Валерія  Володимирович  виключити  зі  списків  осіб,  які  мають 

право на першочергове отримання житла ( пільг немає).
ІІ. Питання, що окремо виносяться на розгляд виконкому:
1.  Розглянувши заяву  Левчука Олександра Казимировича  від  20.03.2012 р.  з 

квартири по вул. Винниченка, 10/86 зняти статус соціального житла.
2. Розглянувши заяву Курчаткіної Надії Петрівни від 07.03.2012 р., враховуючи 

рішення суду № 0312/61/2012 від 15.02.2012 р., клопотання ДП «Волиньвугілля» 
536/10.0/10.13  від  09.04.2012,   дати  дозвіл  ЖКП  №1 заключити  з  Курчаткіною 
Надією Петрівною договір  найму житлового  приміщення  на  кімнату  № 215  по 
вул. І. Сірка, 5 в якій вона проживає. 

Міський голова                                                                                      В. Б. Сапожніков

Попова 31102


