
 
СПИСОК 

громадян міста, які користуються правом 
ПОЗАЧЕРГОВОГО одержання жилих 
приміщень за місцем проживання 

станом на 01. 12. 2016 
 
 

1 КОЗУБСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ – статус дитини 
позбавленої батьківського піклування проживає по вул. Першотравнева, 
30/1. Користується пільгою п.п.3 п.46, п.47 Правил обліку громадян. На 
черзі з 19.04.2012 року за № 37/2.    

 
2 КОЗУБСЬКА ПОЛІНА ВЯЧЕСЛАВІВНА – статус дитини 
позбавленої батьківського піклування проживає по вул. Першотравнева, 
30/1. Користується пільгою п.п.3 п.46, п.47 Правил обліку громадян. На 
черзі з 19.04.2012 року за № 37/3.  

 
3 ІВАНКОВА НІНА МИКОЛАЇВНА – статус дитини позбавленої 
батьківського піклування проживає по вул. Завалля,4. Користується 
пільгою п.п.3 п.46, п.47 Правил обліку громадян. На черзі з 19.04.2012 
року за № 37/4. 

 
4 БОЖНЮК ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА – статус дитини сироти проживає 
по вул. Завалля, 50. Користується пільгою п.п.3 п.46, п.47 Правил обліку 
громадян. На черзі з 19.04.2012 року за № 37/5. 

 
5 ТКАЧУК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА – статус дитини-сироти проживає по 
вул. Б.Олійника, 56/1. Користується пільгою п.п.3 п.46, п.47 Правил 
обліку громадян. На черзі з 17.05.2012 року за №45. 

  
6 ОГОРОДНІЙ БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ – статус дитини-сироти 
проживам в м. Деражня. Користується пільгою п.п.3 п.46, п.47 Правил 
обліку громадян. На черзі з 17.07.2014 року за №39. 

 
7 ШУВАЄВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА – статус дитини-сироти  
проживає в м. Деражня. Користується пільгою п.п.3 п.46, п.47 Правил 
обліку громадян. На черзі 17.07.2014 року за № 39. 

 
8 КОЗУБСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – статус дитини-
сироти проживає в м. Деражня. Користується пільгою п.п.3 п.46, п.47 
Правил обліку громадян. На черзі з 16.04.2015 року за № 22/1. 

 
9 КОЗУБСЬКА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА – статус дитини-сироти 
проживає в м. Деражня. Користується пільгою п.п.3 п.46, п.47 Правил 
обліку громадян. На черзі з 16.04.2015 року за № 22/2. 



 
 

10 ЗАВОРОТНИЙ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ – інвалід ІІ- групи війни 
проживає по вул. Заводська, 14, кв.103, сім’я в складі 4 чол. 
Користується пільгою на підставі п.п.5-1 п.46, п.47 Правил обліку 
громадян. На черзі з 17.08.2015р. рішення виконавчого комітету від 
17.08.2015 року рішення виконавчого комітету від 17.08.2015р. за № 
42/1. 

 
11 ГРИГРЬЄВА ІРИНА ВІКТОРІВНА – статус сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни. Користується пільгою п.п.5-2 п.46, п.47 
Правил обліку громадян. На черзі з 17.09.2015 року, рішення 
виконавчого комітету від 17.09.2015 року за № 50/1. 

 
12 СОЛОМЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА –  статус сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни. Користується пільгою п.п.5-2 п.46, п.47 
Правил обліку громадян. На черзі з 17.09.2015 року, рішення 
виконавчого комітету від 17.09.2015 року за № 50/2. 

 
13 КАРАКУЛА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ – статус сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни. Користується пільгою п.п.5-2 п.46, п.47 
Правил обліку громадян. На черзі з 16.10.2015 року рішення 
виконавчого комітету від 16.10.2015 року за № 56/1. 

 
14 КУРУЦ ДАР”Я ЮРІЇВНА - статус дитини-сироти  проживає в м. 
Деражня. Користується пільгою п.п.3 п.46, п.47 Правил обліку 
громадян. На черзі 18.02.2016 року ,рішення виконавчого комітету від 
18.02.2016 року, за № 8 

 
 
15 БІЛЕЦЬКА ЖАННА ІВАНІВНА – сім’я, яка має більше п’яти дітей 
проживає в м. Деражня. Користується пільгою абз. 7 ч.1 ст.46 
Житлового Кодексу Української РСР. На черзі з 20.10.2005 року, 
рішення виконавчого комітету від 18.02.2016 року, за № 9 

 
 

 
16  Андріюк Олена Олександрівна - статус сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни. Користується пільгою п.п.5-2 п.46, п.47 Правил обліку 
громадян. На черзі з 16.10.2015 року рішення виконавчого комітету від 
16.10.2015 року за № 56/1. 

 
 
  МІСЬКИЙ ГОЛОВА     А. М. КОВПАК     
 
                               
 



 
      СПИСОК 
  осіб, які користуються правом ПЕРШОЧЕРГОВОГО 
  одержання жилих приміщень за місцем проживання станом на 
                                     01.12.2016 
 

1. ЯРОХА \ФЕЩУК\ ГАЛИНА ГРИГОРІВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Заводській, 4/90, сім’я в складі 6-и осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил з 11.04.1981 року. Сім’я 
відновлена в списку з 11.04.1981 року, рішення виконкому № 102 від 
10.12.1987 року. 

 
2. МОЛОЧНЮК ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Миру, 157/2, кв.6, сім’я в складі 4-х осіб користується 
житловою пільгою п.44 п.п.11 та 12 Правил. На черзі з 12.11.1983 року. 

 
3. ВЕЧЕРКОВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ – статус багатодітної сім’ї, проживає 
по вул. Миру, 46, кв.5, сім’я в складі 4-х осіб. Користується житловою 
пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На черзі з 06.01.1984 року. 

 
4. КАСЬЯНОВА  АЛЬБІНА ОЛЕКСІЇВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по пер. Піонерському,7, кв.12, сім’я в складі  4-х осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На черзі з 
31.07.1984 року. 

 
5. АНДРІЄНКО ГАЛИНА КОМПЛЕКСІВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Шевченка, 27а, кв.8, сім’я в складі 4-х осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На черзі з 
31.07.1984 року. 

 
6. НАГОРНИЙ ВОЛОДИМИР ВЕНІАМІНОВИЧ – педагогічний працівник, 
проживає по вул. Грушевського, 9/5, сім’я в складі 3-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п. 44 п.п.13 Правил з 01.01.1985 року. На черзі з 
21.11.1976 року. 

 
7. МОРДОВІН ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Миру, 20/2, Сім’я в складі 6-и осіб. Користується 
житловою  пільгою: п.44 п.п. 11 Правил. На черзі з 02.04.1985 року. 

 
8. ЧАНЧИКОВА ГАЛИНА  ГРИГОРІВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Миру, 157/2/15 сім’я в складі 6-и осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На черзі з 12.12.1985 року. 

 
9. МАЦЬКОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА – педагогічний працівник, 
проживає по вул. Миру, 75 кв.3 сім’я в складі 4-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил з 01.01.1985  року. На черзі в 
першочерговому списку з 26.12.1975 року. 



 
10. ГРАБАР МИХАЙЛО ФРОЛОВИЧ – педагогічний працівник, проживає 
по вул. Подільській, 55 кв.11, сім’я в складі 3-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил. НА черзі з 25.02.1986 року. 

 
11. МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Миру, 87А кв.11, сім’я в складі 5-ти осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п. 11 Правил. На черзі з 25.02.1986 року. 

 
12. ПУШКАР (КОНОНЧУК) ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА -  педагогічний 
працівник, проживає по вул. Заводська, 16А кв.44, сім’я в  складі 3-х осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил квартобліку. На 
черзі з 27.03.1986 року. 

 
13. КОЗЛЮК ТАМАРА ВАСИЛІВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає 
по пров. Новому, 2 кв.6 сім’я в складі 4-х осіб. Користується житловою 
пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На черзі з 11.09.1986 року. 

 
14. СУХІН ГРИГОРІЙ ПАРФЕНОВИЧ – статус багатодітної сім’ї, проживає 
по вул. Інтернаціональній 9 кв.15 сім’я в складі 4-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.11 та 12 Правил квартобліку. На черзі з 
14.05.1987 року. 

 
15. ЛИСЮК ВІКТОР АРСЕНОВИЧ – педагогічний працівник, проживає по 
пров. Піонерському, 2 кв.7 сім’я в складі 5-и осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил квартобліку. На пільговій черзі з 
09.08.1987 року. 

 
16. МЕЛЬНИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ – проживає у власному ветхому 
будинку по вул. Миру, 60 сім’я в складі 6-и осіб. Користується житловою 
пільгою: п.44 п.п.14 Правил квартобліку з 17.09.1987 року. На черзі з 
05.10.1984 року. 

 
17. КОСЕВИЧ НЕОНІЛА ЛЮДВИГІВНА – педагогічний працівник, сім’я в 
складі 4-х чоловік, проживає по вул. І.Богуна, 4/3,  сім’я в складі 5-и осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил квартобліку. На 
черзі з 25.12.1985 року. 

 
18. ГРУШЕВСЬКА (БАЙДАЦЬКА) ТАМАРА ПЕТРІВНА – статус 
багатодітної сім’ї, проживає по вул. Промислова, 12 кв.3. Одинока мати, 
сім’я в складі 3-х осіб. Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 
Правил квартобліку. На черзі з 10.11.1988 року. 

 
19. КОЗИРСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА – педагогічний працівник, 
проживає по вул.Заводській 1Б кв.23, сім’я в складі 4-х осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил квартобліку. На 
черзі з 27.12.1988 року. 



 
20. ГОРДІЙ КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Промисловій, 2 кв.2, сім’я в складі 5-ти осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил квартобліку. На 
черзі з 09.02.1989 року. 

 
21. МАЗУР ГАННА МИХАЙЛІВНА – педагогічний працівник, проживає по 
вул. Інтернаціональній, 5 кв.5, сім’я в складі 3-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил. На черзі з 12.10.1989 року. 

 
22. ЯНОВА ЛЮДМИЛА ЮХИМІВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає 
по вул. Миру, 83 кв.2, сім’я одинокої матері в складі -6-ти осіб. 
Користується житловою пільгою6 п.44 п.п.11 Правил. На черзі з 
14.12.1989 року. 

 
23. ЧАПКІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ – проживає у ветхому будинку по вул. 
Слобода, 44 кв.4, сім’я в складі 3-х осіб. Користується житловою пільгою: 
п.44 п.п. 14 Правил квартобліку. На черзі з 02.03.1990 року. 

 
24. КОВАЛЬЧУК НІНА ДЕНИСІВНА – статус багатодітної сім’ї проживає 
по вул. Миру,169, сім’я в складі 5-ти осіб. Користується житловою 
пільгою: п.44 п.п.11 Правил квартобліку. На черзі з 12.07.1990 року. 

 
25. ШАЛЬВІНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – працівник  
РВУМВС, проживає по вул. Слобода, 44 кв.5, сім’я в складі 4-х осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.15 Правил квартобліку. В 
списку з 01.01.1991 року. 

 
26. ПОЗНЯКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА – проживає у ветхому будинку 
по вул. Б.Олійника, 21 сім’я в складі 4-х осіб. Користується житловою 
пільгою: п.44 п.п.14 Правил. На черзі з 13.06.1991 року. 

 
27. СИРОТА НЕОНІЛА АДОЛЬФІВНА – проживає у ветхому будинку по 
вул. Миру, 83/5, сім’я в складі 6-ти осіб. Підстава: п.44 п.п.14 Правил 
квартобліку громадян. На черзі з 22.04.1992 року. 

 
28. БУГА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – військовослужбовець 
звільнений в запас,  проживає по вул. Заводська 4 кв.30 сім’я в складі 2-х 
осіб. Користується житловою пільгою: п.45 Правил квартобліку. На черзі 
з 14.14.1994 року. 

 
29. РЕГЕША МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ – проживає по вул. Стрілецького 

35 кв.1, сім’я в складі 2-х осіб. Користується житловою пільгою: п.45 
Правил квартобліку громадян з 22.09.1994 року. 

 
30. ШИНКАРЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – проживає в гуртожитку 
плодозаводу по вул. Миру, 157/1/9, сім’я в складі 4-х осіб. Користується 



житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил квартобліку. На черзі з 23.02.1995 
року. 

 
31. ЛУКАСЕВИЧ (ЯЦЬКОВА) ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА – статус багатодітної 
сім’ї в складі 5-и осіб, проживає по пр. Заводському, 1-Б/17. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На черзі з 22.06.1995 року. 

 
32. ГОРОБЕЦЬ ТАМАРА МИКОЛАЇВНА – педагогічний працівник, 
проживає по пр.. Заводському, 1-Б,16 сімя в  складі 4-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил. На черзі з 23.11.1995 року. 

 
33. МАЙДЕБУРА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – учасник бойових дій, проживає 
по вул.Заводська, 1 А, кв.36, сім’я в складі 4-х осіб. Користується 
житловою пільгою на підставі: п.44 п.п.4 Правил квартобліку. На черзі з 
20.03.2003 року. 

 
34. ГРИГОРЕНКО НІНА СТЕПАНІВНА – проживає по вул. Пісочній,8 в м. 
Деражня, сім’я в складі 4-х осіб. Користується пільгою: п.44 п.п.14 
Правил квартобліку. На черзі з 16.12.2003 року. 

 
35. КЛІТИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ – учасник бойових дій, 
проживає по вул. Миру, 157/2 кв.3, сім’я в складі 5-ти чоловік. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.4 Правил квартобліку. На черзі 
з 19.02.2004 року. 

 
36. ГРАБОВЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ – учасник бойових дій, 
проживає по вул. Промисловій, 18/1, кв.3 в м. Деражня, сім’я в складі 4-х 
осіб. Користується житловою пільгою: п.44 п.п.4 Правил квартобліку. На 
черзі з 20.01.2005 року. 

 
37. ТОРГОНСЬКА ЛІДІЯ ПАВЛІВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає в 
будинку по вул. Б.Олійника, 61 в м. Деражня, сім’я в складі 7-и осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил квартобліку. На 
черзі з 15.09.2005 року. 

 
38. КОЗУБСЬКА ПЕЛАГЕЯ МИКОЛАЇВНА – статус багатодітної сім’ї. 
Сім’я в складі 9-и осіб проживає у власному будинку по вул. 
Першотравневій, 30/1 в м. Деражня. Користується житловою пільгою: 
п.44 п.п.4 Правил квартобліку. На черзі з 16.03.2006 року № 47/3. 

 
39. КОВАЛЬКІВ ОЛЕКСАНДР АРКАДІЙОВИЧ – статус багатодітної сімї, 
проживає у власному будинку по вул. Промислова, 32/1 в м. Деражня, 
сім’я в складі 11-и осіб. Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 
Правил квартобліку. На черзі з 20.04.2006 року. 

 
40. ЯСІНСЬКИЙ АРТУР ЦЕЗАРОВИЧ – військовослужбовець, звільнений в 
запас, проживає в квартирі батьків по вул. Заводській, 12 кв.29 в м. 



Деражня, сім’я в складі 3-х осіб. Користується житловою пільгою: п.45 
Правил квартобліку. На черзі з 18.08.2006 року. 

 
41. ПАРХОМЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ -  військовослужбовець, 
звільнений в запас, проживає   в будинку тещі по вул. Б.Олійника, 35 в м. 
Деражня. Сі’мя в складі 4-х осіб. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 15.02.2007 року, згідно рішення міськвиконкому № 
30/1 від 15.02.2007 року. Користується житловою пільгою: п.45 Правил 
квартобліку. 

 
42. ДАВИДОВИЧ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ – працівник міліції, сім’я в 
складі 3-х осіб проживає в найманій квартирі по вул. Завдській, 4, кв.33 в 
м. Деражня. На загальній черзі та в списку першочерговиків з  
15.02.2007р. Користується житловою пільгою.п 44 п.п.15 Правил 
квартобліку. 

 
43. ОСТРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ – працівник міліції, проживає по 
вул. Грушевського, 11 кв.3 в м. Деражня, сім’я в складі 2-х осіб. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 15.02.2007 року. згідно 
рішення міськвиконкому № 30/5 від 15.02.2007 року, згідно рішення 
міськвиконкому № 30/5 від 15.02.2007 року. Користується житловою 
пільгою п.44 п.п. 15 Правил квартобліку. 

 
44. ПЛЮТА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ -  працівник міліції, проживає в 
будинку бабусі по вул. Миру, 75 в м. Деражня сім’я в складі 2-х осіб. На 
загальній черзі з 21.06.2007 року, згідно рішення міськвиконкому № 89/1 
від 21.06.2007 року. Користується житловою пільгою п.44 пп15 Правил 
квартобліку. 

 
45. ЩЕСНЯК ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ – працівник міліції, проживає в 
квартирі тестя по вул. Проскурівська,7, кв.9 в м. Деражня, сім’я в складі  
4-х осіб. На загальній черзі з 21.02.2008 року, згідно рішення 
міськвиконкому № 25/1 від 21.02.2008 року. Користується житловою 
пільгою п.44 п.п. 15 Правил квартобліку. 

       
46. ДЗЮБА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА -  статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Першотравневій в м. Деражня, сім’я в складі 4-х осіб. 
На загальній черзі та в списку першочерговиків з 17.04.2008 року, згідно 
рішення міськвиконкому № 54/7 від 17.04.2008 року. Користується 
житловою пільгою: п.44 пп.11 Правил квартобліку. 

 
47. МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ – працівник служби ДПРЧ ГУ ДСНС 
проживає в квартирі тещі по вул. Миру, 83 кв.5 в м.Деражня, сім’я в 
складі 4-х осіб. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 
15.05.2008 року, згідно рішення міськвиконкому № 69/2 від 15.05.2008 
року. Користується житловою пільгою: п.44 п.п.15 Правил квартобліку. 

 



48. ЗАПЛІТНЯК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ – працівник служби ДПРЧ ГУ 
ДСНС проживає в квартирі батьків по вул. Промислова, 18/4 кв.11 в м. 
Деражня. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 16.10.2008 
року, згідно рішення міськвиконкому № 121/4 від 16.10.2008 р. 
Користується житловою пільгою :п.44 пп.15 Правил квартобліку. 

 
49. ПЕРЕПЕЛИЦЯ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА- статус багатодітної сім’ї, 
проживає в найманій квартирі сестри по вул. Садова,1 в м. Деражня, сім’я 
в складі 10-ти осіб. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 
19.11.2009 р. згідно рішення міськвиконкому №97 від 19.11.2009р. 

 
50. ПІДГОРЕЦЬ БОГДАН АРКАДІЙОВИЧ – працівник служби ДПРЧ ГУ 
ДСНС одинокий, проживає в квартирі по вул. Слобода, 39. На загальній 
черзі за місцем проживання із 19.10.2000 року. В списку першочерговиків 
з 17.03.2011 року згідно п.44 п.п.15 Правил квартобліку. 

 
51. СВИРИДА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА -  статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Л.Українки, 16, кв.4. Сім’я в  складі 5-ти осіб. На 
загальній черзі  та в списку  першочерговиків з 16.02.2012 року згідно 
рішення міськвиконкому №18 від 16.02.2012 року, згідно п.п.1 п.44 
Правил квартобліку. 

 
52. ШАРЧУК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ – статус багатодітної сім’ї, проживає по 
вул. Шевченка, 27, кв.9. Сім’я в складі 5-и осіб. На загальній черзі  та в 
списку першочерговиків з 28.02.2013 року згідно рішення 
міськвиконкому № 11/1 від 28.02.2013 року, згідно п.п.11 п.44 Правил 
квартобліку. 

 
53. ЗАВОРОТНИЙ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ -  учасник бойових дій, проживає  
по вул. Заводській, 14, кв.103, сім’я в складі 3-х осіб. На загальній черзі та 
в списку першочерговиків з 19.09.2013 року згідно рішення 
міськвиконкому № 46/1 від 19.09.2013 року, згідно п.п.4 п.44 Правил 
квартобліку. 

 
54. ЧЕБЕРЯК ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по провулку Новий, 2, кв.1, Сім’я в складі 5-и осіб. На 
загальній черзі за місцем проживання з 20.04.2006 року. В списку 
першочерговиків з 19.09.2013 року згідно рішення міськвиконкому № 
46/2 від 19.09.2013 року, згідно п.п.11 п.44 Правил квартобліку. 

 
55. АНДРІЙЧУК РІТА РУСЛАНІВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає 
по вул. Першотравневій,2, кв.14. Сім’я в складі 5-ти осіб. На загальній 
черзі та в списку першочерговиків з 19.09.2013 року згідно рішення 
міськвиконкому № 46/3 від 19.09.2013 року,згідно п.п.11 п.44 Правил 
квартобліку. 

 



56. МОРОЗ ВІРА АНАТОЛІЇЇВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає по 
вул. Шолом Алейхема, 3 сім’я в складі 7-и осіб. На загальній черзі за 
місцем проживання з 13.12.1990 року. В списку першочерговиків з 19.09. 
2013 року згідно рішення міськвиконкому № 46/3 від 19.09.2013 року, 
згідно п.п.11 п.44 Правил квартобліку. 

 
57. ШАЛАН ІННА БОРИСІВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає по вул. 
Заводській, 10 кв.50 сім’я в складі 5-и осіб. На загальній черзі за місцем 
проживання з 21.11.2013 року. В списку першочерговиків з 21.11.2013 
року згідно рішення міськвиконкому №60/1 від 21.11.2013 року, згідно 
п.п.11 п.44 Правил квартобліку.  

 
58. ПОТОЧНИК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – учасник бойових дій, 
проживає по вул.Заводській, 1Б, кв.30, сім’я в складі 3-х осіб. На 
загальній черзі за місцем проживання з 15.05.2014 року. В списку 
першочерговиків з 15.05.2014 року згідно рішення міськвиконкому №25/1 
від 15.05.2014 року, згідно п.п.11 п.44 Правил квартобліку. 

 
59. КАРПІНСЬКИЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. І.Франка, 77, сім’я в складі 10-и осіб. На загальній черзі 
за місцем проживання з 15.05.2014 року. В списку першочерговиків з 
15.05.2014 року згідно рішення міськвиконкому № 25/2 від 15.05.2014 
року, згідно п.п.11 п.44 Правил обліку громадян. 

 
60. ЗУБАЧ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ –  учасник бойових дій, проживає по 
вул. Заводській,3, сім’я в складі 4-х осіб. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 16.07.2015 року згідно рішення міськвиконкому № 
39/2 від 16.07.2015 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
61. ДМИТРЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ – учасник бойових дій, проживає 
по вул. Барська, 45, кв.8. На загальній черзі та в списку першочерговиків 
з 17.08.2015 року згідно рішення міськвиконкому № 42/2 від 17.08.2015 
року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
62. МАРУЩАК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ – учасник бойових дій, проживає 
по вул. Заводській, 1Б, кв. 53. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 16.10.2015 року згідно рішення міськвиконкому № 
56/3 від 16.10.2015 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
63. СЕМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – учасник бойових дій, проживає 
по вул. Заводська, 3, сім’я в складі 4-х осіб. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 16.10.2015 року згідно рішення міськвиконкому № 
56/2 від 16.10. 2015 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
64. МЕЛЬНИЧУК РУСЛАН ГРИГОРОВИЧ - учасник бойових дій, проживає 
по вул. Дорошенка, 25/3. На загальній черзі та в списку першочерговиків 



з 16.06.2016 року згідно рішення міськвиконкому № 56/3 від 16.06.2016 
року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
65. ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ - учасник бойових дій, 
проживає по вул. Барська, 45, кв.8. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 16.06.2016 року згідно рішення міськвиконкому № 
56/3 від 16.06.2016 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
66.  КУЧЕРЯВИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - учасник бойових дій, 
проживає по вул. Барська 45, кв.8. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 16.06.2016 року згідно рішення міськвиконкому № 
56/3 від 16.06.2016 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
67.  БОНДАР ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ - учасник бойових дій, 
проживає по вул. Пушкіна, буд.8. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 15.09.2016 року згідно рішення міськвиконкому № 70 
від 15.09.2016 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
68. СМОЛІНСЬКИЙ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ - учасник бойових дій, 
проживає по вул. Ш – Алейхема, 15/1. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 15.09.2016 року згідно рішення міськвиконкому № 71 
від 15.09.2016 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
 

 
 
 
  МІСЬКИЙ ГОЛОВА    А. М. КОВПАК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК 
громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 

комітеті Деражнянської міської ради на ЗАГАЛЬНІЙ черзі  та потребують 
поліпшення житлових умов за місцем проживання станом на 01. 12.2016 р. 

 
 

1. НАГОРНИЙ ВОЛОДИМИР ВЕНІАМІНОВИЧ – педагогічний працівник, 
проживає по вул. Грушевського, 9/5, сім’я в складі 3-х осіб. Користується 
житловою пільгою п.44 п.п.13 Правил з 01.01.1985 року. На загальній 
черзі та в списку першочерговиків з 21.11.1976 року. 

 
2. МОЛОЧНЮК ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає  по вул. Миру, 157/2, кв.6, сім’я в складі 4-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.11 та 12 Правил. На загальній черзі та в 
списку першочерговиків з 12.11.1983 року. 

 
3. ВЕЧЕРКОВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ -  статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Миру, 46, кв.5 сім’я в складі 4-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 06.01.1984 року. 

 
4. СИРОТА НЕОНІЛА АДОЛЬФІВНА – сім’я в складі – 6 чоловік, 
проживає в ветхому будинку по вул. Миру, 83/5. На загальній черзі з 
31.07.1984 року в списку першочерговиків з 22.04.1992 року. 

 
5. КАСЬЯНОВА АЛЬБІНА ОЛЕКСІЇВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по пер. Піонерському, 7, кв.12 сім’я в складі 4-х осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На загальній черзі 
та в списку першочерговиків з 31.07.1984 року.  

 
6. АНДРІЄНКО ГАЛИНА КОМПЛЕКСІВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Шевченка, 27а, кв.8, сім’я в складі 4-х осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На загальній черзі 
та в списку першочерговиків з 31.07.1984 року. 

 
7. ВОЗНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА – сім’я в складі – 4-х чоловік, проживає 
по вул. Миру, 157/2, кв.1, житлова площа – 22,3 м.кв. На загальній черзі з 
11.12.1984 року. 

 
8. МОРДОВІН ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Миру,20/2. Сім’я в складі 6- и осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 02.04.1985 року. 

 
9. ВОЛОСКО ГАЛИНА АНТОНІВНА -  проживає в квартирі по пров. 
Піонерському, 7/9, житлова площа – 16,7 м.кв., склад сім’ї – 4 чоловіки. 



Користується житловою пільгою: п.46 п.п.2 Правил квартобліку. На 
загальній черзі з 30.09.1985 року. 

 
10. ЧАНЧИКОВА ГАЛИНА ГРИГОРІВНА -  статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Миру, 157/2/15, сім’я в складі 6-и осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 12.12.1985 року. 

 
11. НІКОЛАЙЧУК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – сім’я в складі – 5-и 
чоловік, проживає в квартирі по вул. Миру, 87А, кв.2, житлова площа – 
25,10 м.кв. На загальній черзі з 26.12.1985 року. 

 
12. МАЦЬКОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА- педагогічний працівник, проживає 
по вул. Миру, 75, кв.3 сім’я в складі 4-х осіб. Користується житловою 
пільгою: п.44 п.п.13 Правил з 01.01.1985 року. На загальній черзі та в 
списку першочерговиків з 26.12.1985 року. 

 
13. ГРАБАР МИХАЙЛО ФРОЛОВИЧ – педагогічний працівник, проживає 
по вул. Подільській, 55, кв.11, сім’я в складі 3-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 25.02.1986 року. 

 
14. МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул Миру, 87А, кв.11, сім’я в складі 5-и осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 25.02.1986 року. 

 
15. ПУШКАР (КОНОНЧУК) ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА -  педагогічний 
працівник проживає по вул. Заводській, 1А, кв.44, сім’я в складі 3-х осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил квартобліку. На 
загальній черзі та в списку  першочерговиків з 27.03.1986 року. 

 
16. ПІВТОРАК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ – музична школа, сім’я в складі -4-х 
чоловік, проживає в квартирі по вул. Барській, 14, житлова площа – 22,70 
м.кв. На загальній черзі з 27.03.1986 року. 

 
17. ВОЙДЮК (МУЛЯР) ГАЛИНА СЕМЕНІВНА -  проживає в квартирі по 
вул. М. Привокзальному, 5, кв.1, житловою площею – 18,60 м.кв. Склад 
сім’ї – 3 чоловіка. Рішення міськвиконкому від 10.03.1988 року 
відновлено в загальній черзі з 27.03.1986 року. 

 
18. ЮХИМИШЕНА (ШЕМЕТИЛО) ГАЛИНА БОРИСІВНА -  одинока, 
проживає в гуртожитку заводу по вул. Миру, 157/1, кв.1. НА загальній 
черзі з 28.05.1986 року. 

 



19. ГРИБОВАН ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА -  одинока, проживає в 
гуртожитку по вул. Миру, 157/1, кв.7. НА загальній черзі з 10.07.1986 
року. 

 
20. КАПУСТИНСЬКА ОЛЬГА ДМИТРІВНА -  сім’я в складі 4 чол., 
проживає в квартирі по вул. Грушевського, 11, кв.14, житлова площа – 
15,40 м. кв. На загальній черзі з  11.09.1986 року. 

 
21. КОЗЛЮК ТАМАРА ВАСИЛІВНА -  статус багатодітної сімї, проживає 
по пров. Новому, 2  кв.6 сім’я в складі 4-х осіб. Користується житловою 
пільгою: п.44 п.п.11 Правил. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 11.09.1986 року. 

 
22. ГІЩУК ГАЛИНА ПЕТРІВНА –  сім’я в складі 2-х чоловік, проживає в 
квартирі по вул. Л.Українки, 16, кв.3. На загальній черзі з 11.09.1986 
року. 

 
23. ЗАДЕРЕЙКО ЛЮДМИЛА  ВАСИЛІВНА – сім’я в складі – 6 чоловік, 
проживає у власному будинку матері по вул. І.Богуна, 7, житлова площа 
– 35,20 м.кв. Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил . На 
загальній черзі з 25.12.1986 року, поновлено склад сімї № 46/5 від 
19.09.2013р. 

 
24. ШИМЧУК (ГОРІК) СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА – сім’я в складі 2-х 
чоловік, проживає по вул.Пісочна, 30Г, кв.3. На загальній черзі з 
25.12.1986 року. 

 
25. КАРАКУЛА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ -   сім’я в складі 3-х осіб 
проживає в будинку по вул. Круча, 41. На загальній черзі з 07.04.1987 
року. 

 
26. СУХІН ГРИГОРІЙ ПАРФЕНОВИЧ – статус багатодітної сім’ї, проживає 
по вул. Інтернаціональна, 9, кв.15 сім’я в складі 4-х осіб. Користується 
житловою пільгою 6 п.44 п.п.11 та 12 Правил квартобліку. На загальній 
черзі та в списку першочерговиків з 14.05.1987 року. 

 
27. ЛИСЮК ВІКТОР АРСЕНОВИЧ – педагогічний працівник, проживає по 
пров. Піонерський, 2, кв.7. сімя в складі 5-и осіб. Користується житловою 
пільгою: п.44 п.п.13 Правил квартобліку. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 09.08.1987 року. 

 
28. МЕЛЬНИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ – проживає у власному ветхому 
будинку по вул. Миру, 60, сім’я в складі 6-и осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.14 Правил квартобліку з 17.09.1987 року. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 05.10.1984 року. 

 



29. ЯРОХА (ФЕЩУК) ГАЛИНА ГРИГОРІВНА – статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Заводській, 4/90, сім’я в складі 6-и осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил з 11.04.1981 року. Сім’я 
відновлена в списку  з 11.04.1981 року. я відновлена в списку з 11.04.1981 
року, рішенням виконкому № 102 від 10.12.1987 року. 

 
30. РЕМІШЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ -  сім’я в складі 4-
х чоловік, проживає по вул. Промисловій, 42, кв.2 на загальній черзі з 
06.01.1988 року. 

 
31. КОСЕВИЧ НЕОНІЛА ЛЮДВИГІВНА – педагогічний працівник, сім’я в 
складі 4-х чоловік, проживає по вул. І.Богуна, 4/3, сім’я в складі 5-и  осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил квартобліку. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 25.12.1985 року. 

 
32. МАНЬКІВСЬКА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА –  проживає в гуртожитку по вул. 
Миру, 157/1, кв.11, сім’я в складі 4-х осіб, на загальній черзі за місцем 
проживання значиться з 14.04.1988 року. 

 
33. БЕРЕЗА ВІКТОР ПЕТРОВИЧ – проживає по вул. Промисловій, 42, кв.2, 
сім’я в складі 4-х осіб, на загальній черзі за місцем проживання значиться 
з 22.06.1988 року. 

 
34. ГРУШЕВСЬКА (БАЙДАЦЬКА) ТАМАРА ПЕТРІВНА -  статус 
багатодітної сім’ї, проживає по вул. Промислова, 12, кв.3, одинока матір, 
сім’я в складі 5-и осіб. Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 
Правил квартобліку. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 
10.11.1988 року. 

 
35. КОЗИРСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА – педагогічний працівник, 
проживає  по вул. Заводській 1Б, кв.23, сім’я в складі 4-х осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил квартобліку. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 27.12.1988 року. 

 
36. ШЕРЕМЕТА ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ -  проживає  по вул. Туза, 4, кв.1, 
сім’я в складі 5-и осіб, на загальній черзі за місцем проживання значиться 
з 12.01.1989 року. 

 
37. ГРЕБЕНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ – проживає по вул. Туза, 4, кв.1, 
сім’я в складі  5-и осіб на загальній черзі за місцем проживання значиться 
з 12.01. 1989 року. 

 
38. ГОРДІЙ КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА -  статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Промисловій, 2, кв.2 сім’я в складі 5-и осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил квартобліку. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 09.02.1989 року. 

 



39. МАЗУР ГАННА МИХАЙЛІВНА -  педагогічний працівник, проживає по 
вул. Інтернаціональній, 5, кв.5 сім’я в складі 3-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 12.10.1989 року. 

 
40. ЯНОВА ЛЮДМИЛА ЮХИМІВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає 
по вул. Миру, 83, кв.2, сім’я одинокої матері в складі 6-и осіб. 
Користується житловою пільгою:п.44 п.п.11 Правил. На загальній черзі  
та в списку першочерговиків з 14.12.1989  року. 

 
41. ВОЙТОВА КАТЕРИНА 1ВАНІВНА – проживає по вул. Заводській, 1А, 
кв.24, сім’я в складі 5-ти осіб, на загальній черзі за місцем проживання 
значиться з 29.12.1989 року. 

 
42. КОЛЕСНИК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ – проживає по вул. Майдан 
Привокзальний, 5, кв.4, сім’я в складі 5-и осіб, на загальній черзі за 
місцем проживання значиться з 08.02.1990 року. 

 
43. ЧАПКІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ  - проживає по вул. Слобода, 44, кв.4, 
сім’я в складі 3-х осіб. Користується житловою пільгою: п.44п.п.14 
Правил квартобліку. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 
02.03.1990 року. 

 
44. КОВАЛЬЧУК НІНА ДЕНИСІВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає 
по вул. Миру, 169, сім’я в складі 5-и осіб. Користується житловою 
пільгою: п.44 п.п.11 Правил квартобліку. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 12.07.1990 року. 

 
45. НІКОЛАЄВА ОЛЕНА ІВАНІВНА -  проживає по пров. Вокзальний,2, 
кв.2 сім’я в складі 4-х осіб, на загальній черзі за місцем проживання 
значиться з 11.10.1990 року. 

 
46. ДУДАР НАДІЯ МИХАЙЛІВНА -  проживає по вул. Б.Олійника, 51, кв.4, 
сім’я в складі 4-х осіб, на загальній черзі за місцем проживання значиться 
з 15.11.1990 року. 

 
47. МОРОЗ ВІРА АНАТОЛІЇВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає по 
вул. Шолом Алейхема, 3, сім’я в складі 7-и осіб. На загальній черзі за 
місцем проживання з 13.12.1990 року. В списку першочерговиків з 
09.09.2013 року згідно рішення міськвиконкому № 46/3 від 19.09.2013 
року,згідно п.п.11 п.44 Правил квартобліку. 

 
48. ШАЛЬВІНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – працівник міліції, 
проживає по вул.Слобода, 44, кв.5, сім’я в складі 4-х осіб. Користується 
житловою пільгою: п.44 Правил квартобліку. На  загальній черзі та в 
списку першочерговиків з 01.01.1991 року. 

 



49. ПОЗНЯКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА -  проживає у ветхому будинку 
по вул. Б.Олійника, 21, сім’я в складі 4-х осіб. Користується житловою 
пільгою: п.44 п.п.14 Правил. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 13.06.1991 року. 

 
50. СТАДНІК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА – проживає по вул. 
Проскурівська, 40, кв.8, сім’я в складі 4-х осіб, на загальній черзі за 
місцем проживання значиться з 11.07.1991 року. 

 
51. КСЕНЮК ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ -  проживає по вул. Миру, 157/1, 
кв.7, сім’я в складі 4-х осіб, на загальній черзі за місцем проживання 
значиться з 12.09.1991 року. 

 
52. БЕХТА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА – сім’я в складі 3-х осіб проживає в 
квартирі по вул. Грушевського, 11, кв.3 в м. Деражня. На загальній черзі з 
14.05.1992 року, поновлена  згідно рішення міськвиконкому № від 
16.04.2009 року. 

 
53. ДОНЕЦЬ НАДІЯ КОНОНІВНА -  проживає по вул. Миру, 53/3, сім’я в 
складі 4-х осіб. Користується житловою пільгою: п.44 п.п.14 Правил 
квартобліку. На черзі з 09.12.1993 року. 

 
54. БУГА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – військовослужбовець 
звільнений в запас, проживає по вул. Заводська, 4, кв.30, сім’я в складі 2-
х осіб. Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11,12 Правил 
квартобліку. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 14.14.1994 
року. 

 
55. РЕГЕША МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ -  проживає по вул. Стрілецького, 

35/1, сім’я в складі 2-х осіб. Користується житловою пільгою: п.45 
Правил квартобліку громадян. На загальній черзі  та в списку 
першочерговиків з 22.09.1994 року. 

 
56. ШИНКАРЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – статус багатодітної сім’ї, 
проживає в гуртожитку плодозаводу по вул. Миру, 157/1/9, сім’я в складі 
4-х осіб. Користується житловою пільгою: п.44 п.п.11 Правил 
квартобліку. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 23.02.1995 
року. 

 
57. ЛУКАСЕВИЧ (ЯЦЬКОВА) ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА -  статус багатодітної 
сім’ї в складі 5-и осіб, проживає по пр.. Заводському, 1-Б, кв.17. 
Користується житловою пільгою п.44 п.п.11 Правил квартобліку. нА 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 22.06.1995 року. 

 
58. ЯРЕМЧЕВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА -  склад сім’ї - 4 чоловіка, 
проживає по вул. Круча, 7, кв.1, на загальній черзі за місцем проживання 
значиться з 27.07.1995 року. 



 
59. ГОРОБЕЦЬ ТАМАРА МИКОЛАЇВНА -  педагогічний працівник, 
проживає по вул.Заводській, 1-Б, кв.16, сім’я в складі 4-х осіб. 
Користується житловою пільгою: п.44 п.п.13 Правил. На загальній черзі 
та в списку першочерговиків з 23.11.1995 року. 

 
60. ШТОКАЛО РІТА ІВАНІВНА -  склад сім’ї - 3 чоловіка, проживає по 
вул.Заводській, 1 А, кв.20, на загальній черзі за місцем проживання 
значиться з 21.09.1996 року. 

 
61. ІВАХОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА – проживає в гуртожитку 
плодоконсервного заводу по вул. Миру, 157/1, кв.21, сім’я в складі 2-х 
осіб, на загальній черзі за місцем проживання значиться з 20.05.1998 
року. 

 
62. КОЛОДІЙ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА -  проживає у власному 
будинку по вул.Пісочній, 18/3, сім’я в складі 4-х осіб, на загальній черзі 
за місцем проживання значиться з 14.12.1999 року. 

 
63. БЕРЕЗОВСЬКА ІННА АНАТОЛІЇВНА -  проживає по вул. Подільській, 

55, кв.5, сім’я в складі 4-х осіб, на загальній черзі за місцем проживання 
значиться з 14.11.1999 року. 

 
64. СЛОБОДЯНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ -  проживає по вул. 
Барській, 49, кв.12, сім’я в складі 4-х осіб, на загальній черзі за місцем 
проживання значиться з 16.03.2000 року. 

 
65. ПІДГОРЕЦЬ БОГДАН АРКАДІЙОВИЧ -  працівник служби ДПРЧ ГУ 
ДСНС одинокий, проживає в квартирі по вул.Слобода, 39, на загальній 
черзі за місцем проживання із 19.10.2000 року. В списку першочерговиків 
з 17.03.2011 року згідно рішення міськвиконкому №29 від 17.03.2011 
року, згідно п.п.15 п.44 Правил квартобліку. 

 
66. ГОНЧАРЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ -  сім’я в складі 3-х осіб, проживає 
в будинку батьків по вул. Заводська, 10, кв.35. На загальній черзі за 
місцем проживання рахується з 30.08.2001 року. 

 
67. МАЙДЕБУРА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – учасник бойових дій, проживає 
по вул.Заводській, 1А, кв.36, сім’я в складі 4-х осіб. Користується 
житловою пільгою на підставі: п.44 п.п.4 Правил квартобліку. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 20.03.2003 року. 

 
68. ЛІТВІНОВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ -  учасник бойових дій, проживає в 
частині власного будинку по вул. Першотравневій, 9/1, сім’я в складі 3-х 
осіб. Користується житловою пільгою на підставі: п.п.4 пп44 Правил 
квартобліку. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 21.05. 2003 
року. 



 
69. КОБРІН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ -  сім’я в складі 6-и чоловік, 
проживає в будинку батьків по вул.Слободи, 35 в м. Деражня. На 
загальній черзі із 17.07.2003 року. 

 
70. ГРИГОРЕНКО НІНА СТЕПАНІВНА -  проживає у ветхому будинку по 
вул. Пісочній, 8 в м. Деражня, сім’я в складі 4-х осіб. Користується 
пільгою: п.45 Житлового кодексу. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 16.12.2003 року. 

 
71. ОНУФРІЙЧУК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ -  сім’я в складі  3-х осіб 
проживає в будинку батьків по вул.  Заремби, 11 в м. Деражня. 
Користується п.п.2 п.46 Правил квартирного обліку. На черзі з 30.10.2003 
року. 

 
72. МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ – працівник служби ДПРЧ ГУ ДСНС сім’я 
в складі 4-х осіб проживає в квартирі тещі по вул. Миру, 83, кв.5 в м. 
Деражня. На загальній черзі з 16.12.2003 р. та в списку першочерговиків з 
15.05.2008 року, згідно рішення міськвиконкому № 69/2 від 15.05.2008 
року. 

 
73. КУРЖІЙ БОРИС ПАВЛОВИЧ – сім’я в складі 4-х осіб проживає по вул. 
Заводській, 1Б, кв.19. На загальній черзі з 16.12.2003 року. 

 
74. КЛІТИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ – учасник бойових дій, 
проживає по вул. Миру, 157/2, кв.3, сім’я в складі 5-и осіб. Користується 
житловою пільгою: п.п.4 п.44 Правил квартобліку. На загальній черзі та в 
списку першочерговиків з 19.02.2004 року. 

 
75. СТОЛЯРЧУК (ГАВРИК) ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – сім’я в складі 3-х 
осіб проживає по вул. Першотравневій, 25 в м. Деражня. На загальній 
черзі з 23.06.2004 року. 

 
76. ГРАБОВЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ -   учасник бойових дій, 
проживає по вул. Промисловій, 18/1, кв.3 в м. Деражня, сім’я в складі 4-х 
осіб. Користується житловою пільгою: п.44 п.п.4 Правил квартобліку.На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 20.01.2005 року. 

 
77. ГЖЕГОЖЕВСЬКА  АННА ВОЛОДИМИРІВНА -  сім’я в складі 3-х осіб 
проживає в квартирі батьків по вул. Слободи, 44, кв.11 в м. Деражня. На 
загальній черзі з 17.03.2005 року. 

 
78. КОПКО ОЛЕНА БОРИСІВНА -  сім’я в складі 4-х осіб проживає в 
гуртожитку будинку батьків по вул. Першотравневій, 3 в м. Деражня. На 
загальній черзі з 16.06.2005 року 

 



79. ТОРГОНСЬКА ЛІДІЯ ІВАНІВНА – статус  багатодітної сім’ї, проживає 
по вул. Б.Олійника, 61 в м. Деражня, сім’я в складі 7-ми осіб. 
Користується житловою пільгою: пп1 п.44 Правил квартобліку. На 
загальній черзі та  списку першочерговиків з 15.09.2005 року. 

 
80. БІЛЕЦБКА ЖАННА ІВАНІВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає в 
будинку батьків по вул. Першотравнева, 25 в м. Деражня, сім’я в складі 
7-ми осіб. Користується житловою пільгою: пп.11 п.44 Прави’л 
квартобліку. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 20.10.2005 
року. 

 
81. ШОБУТИНСЬКА ОКСАНА СТАНІСЛАВІВНА – сім’я в складі 4-х осіб 
проживає по вул. Барській, 49, кв.16 в м. Деражня. На загальній черзі з 
15.12.2005 року. 

 
82. КОЗУБСЬКА ПЕЛАГНЯ МИКОЛАЇВНА – статус багатодітної сім’ї, 
сім’я в складі 9-ти осіб проживає у власному будинку по вул. 
Першотравневій, 30/1 в м. Деражня. Користується житловою пільгою: 
пп.4 п.44 Правил квартобліку. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 16.03.2006 року № 47/3. 

 
83. КОЗУБСЬКИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – проживає в житловому 
будинку батьків по вул. Першотравневій, 30/1 в м. Деражня. На загальній 
черзі з 16.03.2006 року. 

 
84. ПОПЛАВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – сім’я в складі 3-х 
осіб проживає по вул. Горького, 34/2. На загальній черзі з 20.04.2006 
року. 

 
85. ЧЕБЕРЯК ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА -  статус багатодітної сім’ї, 
проживає по провулку Новий, 2, кв.1 сім’я в складі 5-ти осіб. Н а 
загальній черзі за місцем проживання з 20.04.2006 року. В списку 
першочерговиків з 19.09.2013 року згідно рішення міськвиконкому № 
46/2 від 19.09.2013 року, згідно п.п.11 п.44 Правил квартобліку. 

 
86. КОВАЛЬКІВ ОЛЕКСАНДР АРКАДІЙОВИЧ -  статус багатодітної сім’ї, 
сім’я в складі 9-ти осіб, проживає в житловому будинку по вул. 
Промисловій, 32/1. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 
20.04.2006 року. 

 
87. ЯСІНСЬКИЙ АРТУР ЦЕЗАРОВИЧ -  військовослужбовець звільнений в 
запас, сім’я в складі 3-х осіб проживає по вул. Заводській, 12, кв.29 в м. 
Деражня. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 18.08.2006 
року. 

 
88. РУДИК ІРИНА МИХАЙЛІВНА – сім’я в складі 2-х осіб проживає по вул. 
Заводська,4, кв.1 на загальній черзі з 21.09.2006 року. 



 
89. СТОЛЯРЕВСЬКА ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА -  сім’я в складі 3-х осіб 
проживає по вул. Ревуцького, 3 в м. Деражня. На загальній черзі з 
23.11.2006 року, згідно рішення міськвиконкому № 168/4 від 23.11.2006 
року. 

 
90. ПАРХОМЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ -  сім’я в складі 4-х осіб 
проживає в будинку тещі по вул. Б.Олійника, 35 в м. Деражня. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 15.02.2007 року, згідно 
рішення міськвиконкому №30/1 від 15.02.2007 року. 

 
91. ДАВИДОВИЧ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ – працівник міліції, сім’я в 
складі 3-х осіб проживає в найманій квартирі по вул. Заводській, 4, кв.33 
в м. Деражня. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 
15.02.2007 року, згідно рішення міськвиконкому № 30/4 від 15.02.2007 
року.   

 
92. ОСТРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ – працівник міліції, сім’я в складі 

2-х осіб проживає на найманому будинку по вул. Грушевського, 11, кв.3 в 
м. Деражня. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 15.02.2007 
року, згідно рішення міськвиконкому № 30/5 від 15.02.2007 року. 

 
93. НИЧ ОЛЬГА СЕРГІЇВНА -  сім’я в складі 3-х осіб проживає в будинку по 
вул. Дорошенка, 25, кв.1 в м. Деражня. На загальній черзі з 15.03.2007 
року, згідно рішення міськвиконкому № 44/1 від 15.03.2007 року. 

 
94. ПЛЮТА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ – працівник міліції, сім’я в складі 2-х 
осіб проживає в будинку бабусі по вул. Миру, 75 в м. Деражня. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 21.06.2007 року, згідно 
рішення міськвиконкому № 89/1 від 21.06.2007 року.  

 
95. КРАВЧУК ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ -  сім’я в складі 1 чоловіка, 
проживає в квартирі матері по вул. Інтернаціональній, 3, кв.35 в м. 
Деражня. На загальній черзі з 20.12.2007 року, згідно рішення 
міськвиконкому № 166/1 від 20.12.2007р.  

 
96. ЩЕСНЯК ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ – працівник міліції, сім’я в 
складі 4-х осіб, проживає в квартирі тестя по вул. Проскурівській, 7, кв.9 
в м. Деражня. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 
21.02.2008 року, згідно рішення міськвиконкому № 25/1 від 21.02.2008 
року. 

 
97. ЙОЛТУХІВСЬКИЙ  ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – проживає в 
квартирі  брата по пров. Промисловий, 5 в м. Деражня. На загальній черзі 
з 21.02.2008 року, згідно рішення міськвиконкому № 26/4 від 21.02.2008 
року.   

 



98. ТАНАСІВ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА -  сім’я в  складі 2-х осіб проживає 
по вул. Інтернаціональній, 13, кв.7 в м. Деражня. На загальній черзі з 
20.03.2008 року, згідно  рішення міськвиконкому № 39/2 від 20.03.2008р. 

 
99. МАКАРТЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ – сім’я в складі 4-х осіб 
проживає в квартирі по вул. Заводській, 1Б, кв.33 в м. Деражня. На 
загальній черзі з 20.03.2008 року, згідно рішення міськвиконкому № 39/1 
від 20.03.2008 року. 

 
100. ДЗЮБА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА – статус багатодітної 
сім’ї, сім’я в складі 4-х осіб проживає в будинку матері по вул. 
Першотравневій, 26 в м. Деражня. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 17.04.2008 року, згідно рішення міськвиконкому № 
54/7 від 17.04.2008 року. 

 
101. КОМАРНИЦЬКА ОКСАНА СВЯТОСЛАВІВНА – сім’я в складі 3-х 
осіб проживає по вул.Шевченко, 70 в м.Деражня. На загальній черзі з 
15.05.2008 року, згідно рішення міськвиконкому № 69/3 від  15.05.2008р. 

 
102. ЗАПЛІТНЯК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ -  працівник служби ДПРЧ ГУ 
ДСНС проживає в квартирі батьків по вул. Промисловій, 18/4, кв.11 в м. 
Деражня. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 16.10.2008 
року, згідно рішення міськвиконкому № 121/4 від 16.10.2008 р. 

 
103. ТАНАСІВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ -  сім’я в складі 6-ти осіб проживає в 
квартирі  батька по вул.Інтернаціональна, 13 кв.7  в м. Деражня. На 
загаьній черзі з 16.04.2009 року, згідно рішення міськвиконкому № 38  
від 16.04.2009 року. 

 
104. ПЕРЕПЕЛИЦЯ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА – статус багатодітної сім’ї, 
сім’я в складі 10-ти осіб проживає в найманій квартирі сестри по вул. 
Садова, 1 в м. Деражня. На загальній черзі та в списку першочерговиків з 
19.11.2009 р., згідно рішення міськвиконкому № 97 від 19.11.2009 року. 
Користується житловою пільгою: п.п. 10,11 п.14 Правил квартобліку. 

 
105. НАСТУНЯК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ -  проживає в 
трьохкімнатній квартирі по вул. Заводська, 4, кв.1. На загальній черзі з 
18.11.2010 року згідно рішення міськвиконкому № 92/1 від 18.11.2010 р. 

 
106. МОЛОДЕЦЬКА АНЕЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА – сім’я в складі 3-х 
осіб проживає в однокімнатній квартирі по вул. Інтернаціональній, 13, 
кв.38. На загальній черзі з 22.12.2011 року згідно рішення 
міськвиконкому № 85 від 22.12.2011р. 

 
107. СВИРИДА НАТАЛІЯ  ВОЛОДИМИРІВНА – статус багатодітної 
матері, проживає по вул. Л.Українки, 16 кв.4 сім’я в складі 5-ти осіб. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 16.02.2012 року, згідно 



рішення міськвиконкому № 18 від 16.02.2012 року, згідно п.п.11 п.44 
Правил квартобліку. 

 
108. КОРОЛЬОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА -  сім’я в складі 3-х осіб 
проживає по вул. Інтернаціональна, 5 кв.29. На загальній черзі з 
17.05.2012 р. № 50. 

 
109. РУКАВЕЦЬ ЛЮДМИЛА РУСЛАНІВНА –  сім’я в складі 3-х осіб 
проживає по вул. Першотравневій, 2, кв.14. На загальній черзі з 
16.08.2012 року. 

 
110. ШАРЧУК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ -  статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Шевченка, 27, кв.9, сім’я в складі 5-ти осіб. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 28.02.2013 року згідно 
рішення міськвиконкому № 11\1 від 28.02.2013 року,  згідно п.п.11  п.44 
Правил  квартирного обліку. 

 
111. ГАРМАТЮК ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА – проживає по вул. 
Проскурівській, 11, кв.20. На загальній черзі з 28.02.2013 року згідно 
рішення міськвиконкому № 11/2 від 28.02.2013 року, згідно Правил 
квартирного обліку. 

 
112. ЗВІРОК ЛАРИСА ПЕТРІВНА – проживає по вул. Проскурівська, 

11, кв.20, сім’я в складі 5-ти осіб. На загальній черзі з 28.02.2013 року 
згідно рішення міськвиконкому № 11/3 від 28.02.2013 року,згідно Правил 
квартирного обліку. 

 
113. СЕВРУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ -  проживає по вул. 
Проскуріська, 54. На загальній черзі з 18.04.2013 року згідно рішення 
міськвиконкому № 23 від 18.04.2013 року, згідно Правил квартирного 
обліку. 

 
114. ЛЯШКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА -  проживає по вул. Заводська, 

4, кв.14 сім’я в складі 3-х осіб. На загальній черзі з 23.05.2013 року згідно 
рішення міськвиконкому № 35 від 23.05.2013 року, згідно Правил 
квартирного обліку. 

 
115. ЗАВОРОТНИЙ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ – учасник бойових дій, 
проживає по вул. Заводська, 14, кв.103 сім’я в складі 3-х осіб. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 19.09.2013 року згідно 
рішення міськвиконкому № 46\1 від 19.09.2013 року, згідно п.п.4 п.44 
Правил квартобліку. 

 
116. АНДРІЙЧУК РІТА РУСЛАНІВНА -  статус багатодітної сім’ї, 
проживає по вул. Першотравнева, 2, кв.14 сім’я в складі 5-ти осіб. На 
загальній черзі та в списку першочерговиків з 19.09.2013 року згідно 



рішення міськвиконкому № 46/3 від 19.09.2013 року, згідно п.п.11 п.44 
Правил квартобліку. 

 
117. ШАЛАН ІННА БОРИСІВНА – статус багатодітної сім’ї, проживає 
по вул.Заводській, 10, кв.50, сім’я в складі 5-ти осіб. На загальній черзі за 
місцем проживання з 21.11. 2013р. В списку першочерговиків з 
21.11.2013 року згідно рішення міськвиконкому №60/1 від 21.11.2013 
року, згідно п.п.11п.44 Правил квартобліку. 

 
118. ЯНОВА ЯНА ІГОРІВНА – проживає по вул. Б.Олійника, 39, сім’я в 
складі 3-х осіб. На загальній черзі з 21.11.2013 року згідно рішення 
міськвиконкому №60/2 від 21.11.2013 року, згідно Правил квартобліку. 

 
119. ПОТОЧНИК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ -  учасник бойових 
дій, проживає по вул. Заводській 1Б, кв.30, сім’я в складі 3-х осіб. На 
загальній черзі за місцем проживання з 16.04.2014 року. В списку 
першочерговиків з 16.04.2014 року, згідно рішення міськвиконкому № від 
16.04.2014 року, згідно п.п.11 п.44 Правил квартобліку. 

 
120. КАРПІНСЬКИЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ – статус багатодітної 
сім’ї, проживає по вул. Ів.Франка,77, сім’я в складі 10-ти осіб. На 
загальній черзі за місцем проживання з 16.04.2014 року. В списку 
першочерговиків з 16.04.2014 року згідно рішення міськвиконкому № від 
16.04.2014 року, згідно п.п.11 п.44 Правил квартобліку. 

 
121. ЗУБАЧ СЕРГІЙ  АНАТОЛІЙОВИЧ -  учасник бойових дій, 
проживає по вул. Заводській, 3, сім’я в складі 4-х осіб. На загальній черзі 
та в списку першочерговиків з 16.07.2015 року згідно рішення 
міськвиконкому № 39/2 від 16.07.2015 року, згідно п.п.4 п.44 Правил 
обліку громадян. 

 
122. ДМИТРЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ – учасник бойових 
дій,проживає по вул. Барській, 45, кв.8. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 17.08.2015 року згідно рішення міськвиконкому № 
42/2 від 17.08.2015 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
123. ТУРЧАК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ -  проживає по вул. 
І.Франка, 43, кв.2, сім’я в складі 3-х осіб. На загальній черзі з 17.09.2015 
року згідно рішення міськвиконкому від 17.09.2015 року за № 17.09.2015 
року за № 50/3, згідно Правил квартирного обліку. 

 
124. МАРУЩАК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ – учасник бойових дій, 
проживає по вул. Заводській, 1Б, кв.53. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 16.10.2015 року згідно рішення міськвиконкому № 
56/3 від 16.10.2015 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
 



 
 
 

125. СЕМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – учасник бойових дій, 
проживає по вул. Заводській, 3, сім’я в складі 4-х осіб. На загальній черзі 
та в списку першочерговиків з 16.10.2015 року згідно рішення 
міськвиконкому № 56/2 від 16.10.2015 року, згідно п.п.4 п.44 Правил 
обліку громадян. 

 
126. ПАШИНА АНЖЕЛІКА МИКОЛАЇВНА - проживає по пров. Новий, 

2, кв.7 сім”я в складі 3-х осіб. На загальній черзі з 18.02.2016 року згідно 
рішення міськвиконкому №10 від 18.02.2016 року, згідно Правил 
квартобліку. 

 
127. МЕЛЬНИЧУК РУСЛАН ГРИГОРОВИЧ - учасник бойових дій, 
проживає по вул. Дорошенка, 25/3. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 16.06.2016 року згідно рішення міськвиконкому № 
56/3 від 16.06.2016 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
128. ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ - учасник бойових 
дій, проживає по вул. Барська, 45, кв.8. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 16.06.2016 року згідно рішення міськвиконкому № 
56/3 від 16.06.2016 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
129.  КУЧЕРЯВИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - учасник 
бойових дій, проживає по вул. Барська, 45, кв.8. На загальній черзі та в 
списку першочерговиків з 16.06.2016 року згідно рішення 
міськвиконкому № 56/3 від 16.06.2016 року, згідно п.п.4 п.44 Правил 
обліку громадян. 

 
 130. БОНДАР ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ - учасник бойових дій, 
проживає по вул. Пушкіна, 8. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 15.09.2016 року згідно рішення міськвиконкому № 70 від 
15.09.2016 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
   131.  СМОЛІНСЬКИЙ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ - учасник бойових дій, 
проживає по вул. Ш – Алейхема, 15/1. На загальній черзі та в списку 
першочерговиків з 15.09.2016 року, згідно рішення міськвиконкому № 71 від 
15.09.2016 року, згідно п.п.4 п.44 Правил обліку громадян. 

 
 
 
 
  МІСЬКИЙ ГОЛОВА    А. М. КОВПАК 
 
                                                            
 



 


