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Голова Всеукраїнської Спілки учасників 
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(за згодою) 

 



Порядок денний: 

 

Про затвердження клопотання Головного управління  

Національної гвардії України та Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області. 

 

До виконавчого комітету міської ради надійшли клопотання Головного 

управління Національної гвардії України від 17.06.2022 року №27/10/3-3899,                         

від 29.06.2022 року №27/10/3-4414, від 29.06.2022 року 4415, від 29.06.2022 року 

№27/10/3-4416, витяги з протоколів №1 від 04.02.2022 року, №3 від 28.06.2022 

року засідання центральної житлово-побутової комісії Головного управління 

Національної гвардії України, клопотання, список розподілу житлової площі 

Управління Служби безпеки України у Вінницькій області від 07.07.2022 року 

№53/16/52-1243 ві, витяг з протоколу  засідання Житлово-побутової комісії 

Управління Служби безпеки України у Вінницькій області №6 від 29.12.2022 року, 

щодо включення квартир до числа службових, розподілу квартир та виключення з 

числа службових, керуючись ст. ст.31, 41, 42, 48, 51, 52, 58, 118, 119, 121, 122, 125 

Житлового Кодексу України, пунктами: 37, 41, 42, 52, 53, 55, 60, 69 «Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР», затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 

11.12.1984 року № 470, пунктами 3, 4, 6 «Положенням про порядок надання 

службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР», 

затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37. 

 

1. Включити до числа службових Головного управління 

Національної гвардії України:    

1.1. АДРЕСА_1, жилою площею 18,3 кв. м.  

1.2. АДРЕСА_2, жилою площею 17,9 кв. м.  

1.3. АДРЕСА_3, жилою площею 18,5 кв. м.  

1.4. АДРЕСА_4, жилою площею 18,3 кв. м.  

1.5. АДРЕСА_5, жилою площею 32,8 кв. м.  

1.6. АДРЕСА_6, жилою площею 18,4 кв. м.  

1.7. АДРЕСА_7, жилою площею 18,4 кв. м.  

1.8. АДРЕСА_8, жилою площею 32,7 кв. м.  

1.9. АДРЕСА_9, жилою площею 32,9 кв. м.  

1.10. АДРЕСА_10, жилою площею 43,4 кв. м.  

2. Видати службові ордери: 

2.1. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_11, жилою площею 18,3 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3028  Національної гвардії України – 

ОСОБА_1 на склад сім’ї 1 особа, без зняття з квартирного обліку. 

2.2. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_12, жилою площею 17,9 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3028  Національної гвардії України – 

ОСОБА_2 на склад сім’ї 1 особа, без зняття з квартирного обліку. 

2.3. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_13, жилою площею 18,5 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3028  Національної гвардії України – 



ОСОБА_3 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_4, ОСОБА_5), без зняття з 

квартирного обліку. 

2.4. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_14, жилою площею 18,3 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3028  Національної гвардії України – 

ОСОБА_6 на склад сім’ї 1 особа, без зняття з квартирного обліку. 

2.5. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_15, жилою площею 32,8 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3028  Національної гвардії України – 

ОСОБА_7 на склад сім’ї 5 осіб: (ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, 

ОСОБА_11), без зняття з квартирного обліку. 

2.6. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_16 жилою площею 18,4 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008  Національної гвардії України – 

ОСОБА_12 на склад сім’ї 1 особа, без зняття з квартирного обліку. 

2.7. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_17, жилою площею 18,4 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008  Національної гвардії України – 

ОСОБА_13 на склад сім’ї 2 особи: (ОСОБА_14), без зняття з квартирного обліку. 

2.8. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_18, жилою площею 32,7 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008  Національної гвардії України – 

ОСОБА_15 на склад сім’ї 2 особи: (ОСОБА_16), без зняття з квартирного обліку. 

2.9. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_19, жилою площею 32,9 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008  Національної гвардії України – 

ОСОБА_17 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_18, ОСОБА_19), без зняття з 

квартирного обліку. 

2.10. На трикімнатну квартиру АДРЕСА_20, жилою площею 43,4 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008  Національної гвардії України – 

ОСОБА_20 на склад сім’ї 5 осіб: (ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, 

ОСОБА_24), без зняття з квартирного обліку. 

3. Видати ордери: 

3.1. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_21, жилою площею 18,4 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 3008  Національної гвардії України 

– ОСОБА_25 на склад сім’ї 1 особа, зі зняттям з квартирного обліку. 

3.2. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_22 жилою площею 18,3 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008  Національної гвардії України – 

ОСОБА_26 на склад сім’ї 1 особа, зі зняттям з квартирного обліку.  

3.3. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_23, жилою площею 18,3 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 3008  Національної гвардії України 

– ОСОБА_27 на склад сім’ї 1 особа, зі зняттям з квартирного обліку. 

3.4. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_24, жилою площею 18,4 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 3008  Національної гвардії України 

– ОСОБА_28 на склад сім’ї 2 особи: (ОСОБА_29), зі зняттям з квартирного 

обліку. 

3.5. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_25, жилою площею 32,7 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008  Національної гвардії України – 

ОСОБА_30 на склад сім’ї 4 особи: (ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33), зі 

зняттям з квартирного обліку. 

3.6. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_26, жилою площею 18,5 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008  Національної гвардії України – 

ОСОБА_34 на склад сім’ї 2 особи: (ОСОБА_35), зі зняттям з квартирного обліку. 



3.7. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_27, жилою площею 32,5 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 3008  Національної гвардії України 

– ОСОБА_36 на склад сім’ї 2 особи: (ОСОБА_37), зі зняттям з квартирного 

обліку. 

3.8. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_28, жилою площею 32,9 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008  Національної гвардії України – 

ОСОБА_38 на склад сім’ї 4 особи: (ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41), зі 

зняттям з квартирного обліку.  

3.9. На трикімнатну квартиру АДРЕСА_29, жилою площею 45,7 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008  Національної гвардії України – 

ОСОБА_42 на склад сім’ї 4 особи: (ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45), зі 

зняттям з квартирного обліку.  

3.10. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_30, жилою площею 32,9 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 3008  Національної гвардії України 

– ОСОБА_46 на склад сім’ї 4 особи: (ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49), зі 

зняттям з квартирного обліку.  

3.11. На трикімнатну квартиру АДРЕСА_31, жилою площею 45,1 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 3028  Національної гвардії України 

– ОСОБА_50 на склад сім’ї 4 особи: (ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53), зі 

зняттям з квартирного обліку.  

3.12. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_32, жилою площею 32,5 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3028  Національної гвардії України – 

ОСОБА_54 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_55, ОСОБА_56), зі зняттям з 

квартирного обліку.  

3.13. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_33, жилою площею 32,8 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3028  Національної гвардії України – 

ОСОБА_57 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_58, ОСОБА_59), зі зняттям з 

квартирного обліку.  

3.14. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_34, жилою площею 33,0 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 3028  Національної гвардії України 

– ОСОБА_60 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_61, ОСОБА_62), зі зняттям з 

квартирного обліку.  

3.15. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_35, жилою площею 32,7 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 3028  Національної гвардії України 

– ОСОБА_63 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_64, ОСОБА_65), зі зняттям з 

квартирного обліку.  

3.16. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_36, жилою площею 18,3 кв. м., 

військовослужбовцю запасу Імеджево-видавничого центру Національної гвардії 

України – ОСОБА_66 на склад сім’ї 1 особа, зі зняттям з квартирного обліку. 

3.17. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_37, жилою площею 18,8 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3041  Національної гвардії України – 

ОСОБА_67 на склад сім’ї 1 особа, зі зняттям з квартирного обліку. 

3.18. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_38, жилою площею 33,0 кв. м., 

військовослужбовцю  Західного територіального управління Національної гвардії 

України – ОСОБА_68 на склад сім’ї 4 особи: (ОСОБА_69, ОСОБА_70, 

ОСОБА_71), зі зняттям з квартирного обліку.  

3.19. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_39, жилою площею 18,3 кв. м., 

військовослужбовцю запасу Західного територіального управління Національної 



гвардії України – ОСОБА_72 на склад сім’ї 2 особи: (ОСОБА_73), зі зняттям з 

квартирного обліку. 

3.20. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_40, жилою площею 18,3 кв. м., 

військовослужбовцю запасу Західного територіального управління Національної 

гвардії України – ОСОБА_74 на склад сім’ї 1 особа, зі зняттям з квартирного 

обліку. 

3.21. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_41, жилою площею 33,3 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 4114 Національної гвардії України 

– ОСОБА_75 на склад сім’ї 4 особи: (ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78), зі 

зняттям з квартирного обліку. 

3.22. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_42, жилою площею 18,3 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 4114 Національної гвардії України 

– ОСОБА_79 на склад сім’ї 1 особа, зі зняттям з квартирного обліку. 

3.23. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_43, жилою площею 33,2 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 1241 Національної гвардії України 

– ОСОБА_80 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_81, ОСОБА_82), зі зняттям з 

квартирного обліку.  

3.24. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_44, жилою площею 32,7 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3055 Національної гвардії України – 

ОСОБА_83 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_84, ОСОБА_85), зі зняттям з 

квартирного обліку. 

3.25. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_45, жилою площею 33,2 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 2269 (ескадрилья БАК) 

Національної гвардії України – ОСОБА_86 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_87, 

ОСОБА_88), зі зняттям з квартирного обліку. 

3.26. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_46, жилою площею 18,5 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 2269 (ескадрилья БАК) Національної 

гвардії України – ОСОБА_89 на склад сім’ї 1 особа, зі зняттям з квартирного 

обліку. 

3.27. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_47, жилою площею 33,0 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 2260 Національної гвардії України 

– ОСОБА_90 на склад сім’ї 2 особи: (ОСОБА_91), зі зняттям з квартирного 

обліку. 

3.28. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_48, жилою площею 32,6 кв. м., 

військовослужбовцю запасу військової частини 3061 Національної гвардії України 

– ОСОБА_92 на склад сім’ї 2 особи: (ОСОБА_93), зі зняттям з квартирного 

обліку. 

4. Виключити квартири з числа службових: 

4.1. Однокімнатну квартиру під АДРЕСА_49, з числа службових військової 

частини 3008, як таку, що відпала потреба в такому її використанні. 

В частині визнання квартири під АДРЕСА_50, (квартиронаймач ОСОБА_94), 

як службова військової частини 3008, пункт 1 в рішенні виконавчого комітету 

міської ради від 30.10.2014 року №2393 в частині закріплення та включення до 

числа службових військової частини 3008 квартири АДРЕСА_51 та пункт 2 в 

рішенні виконавчого комітету міської ради від 04.06.2020 року №1084 в частині 

закріплення та включення до числа службових військової частини 3008 квартири 

АДРЕСА_52, визнати такими, що втратили чинність, зі зняттям з квартирного 

обліку за місцем роботи. 



4.2. Двокімнатну квартиру під АДРЕСА_53, з числа службових Головного 

управління Національної гвардії України, як таку, що відпала потреба в такому її 

використанні.  

В частині визнання квартири під АДРЕСА_54, (квартиронаймач ОСОБА_95), 

як службова Головного управління Національної гвардії України, підпункт 2.4. 

пункту 2  в рішенні виконавчого комітету міської ради від 07.05.2020 року №945 в 

частині закріплення та включення до числа службових Головного управління 

Національної гвардії України квартири АДРЕСА_55, визнати таким, що втратив 

чинність, зі зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

4.3. Двокімнатну квартиру під АДРЕСА_56, з числа службових Головного 

управління Національної гвардії України, як таку, що відпала потреба в такому її 

використанні.  

В частині визнання квартири під АДРЕСА_57, (квартиронаймач ОСОБА_96), 

як службова Головного управління Національної гвардії України, підпункт 2.3. 

пункту 2  в рішенні виконавчого комітету міської ради від 07.05.2020 року №945 в 

частині закріплення та включення до числа службових Головного управління 

Національної гвардії України квартири  АДРЕСА_58, визнати таким, що втратив 

чинність, зі зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

4.4. Однокімнатну квартиру АДРЕСА_59, з числа службових Управління 

Служби безпеки України у Вінницькій області, як таку, що відпала потреба в 

такому її використанні. 

В частині визнання квартири АДРЕСА_60, (квартиронаймач ОСОБА_97),   як 

службова Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, підпункт 2.1 

пункту 2 в рішенні виконавчого комітету міської ради від 01.02.2018 року №195 в 

частині включення до числа службових Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області квартири АДРЕСА_61, визнати таким, що втратив чинність. 
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