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Інформація  
про хід виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення 

громадян житлом у Баштанській міській раді  
на 2017-2022 роки 

Комплексна соціально-економічна програма забезпечення громадян житлом у 
Баштанській міській раді була розроблена з метою створення сприятливих умов для 
реалізації конституційного права громадян на житло та розрахована на п’ять років з 
2017 по 2022 роки. 

Протягом дії Програми було покращено житлові умови учасників бойових та 
сімей загиблих, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 
числа, внутрішньо переміщеної особи, забезпечено службовим житлом медичних 
працівників та працівників прокуратури.  

Так, у 2017 році було виділено субвенцію з міського бюджету обласному 
бюджету на забезпечення житлом учасників бойових дій, які брали участь у 
антитерористичній операції на сході України та перебували на квартирному обліку в 
сумі 864,800 тис. грн., а саме:  

1) Сорохану Ярославу Павловичу зі складом сім’ї з чотирьох осіб –                

250,400 тис. грн. (придбано квартиру за адресою: місто Баштанка, вулиця 
Промислова, 17-а/96, загальною площею 67,6 м.кв., житловою площею –                  

45,1 м.кв.); 
2) Зіньку Володимиру Олександровичу зі складом сім’ї з двох осіб –                 

159,200 тис. грн. (придбано квартиру за адресою: місто Баштанка, вулиця                    
М. Василенка, 10/6, загальною площею 33,7 м.кв., житловою площею –              

18,5 м.кв.);   
3) Величку Сергію Юрійовичу зі складом сім’ї  шість осіб – 341,600 

тис. грн. (придбано житловий будинок за адресою: місто Баштанка, вулиця 
Чкалова, 4, загальною площею – 83,1 м.кв., житловою площею – 51,9 м.кв.); 

4) Пікулю Олександру Олександровичу, одинокому – 113,600 тис. 
грн. (придбано квартиру загальною площею – 37,4 м.кв., житловою площею 
–                    17,7 м.кв.).  

Крім того, за рахунок обласного бюджету придбано квартиру учаснику бойових 
дій, який брав участь у антитерористичній операції на Сході України, інваліду війни 
ІІІ групи Зотову Тимофію Павловичу (придбано квартиру за адресою: місто 
Баштанка, вулиця М. Василенка 10/34, загальною площею –                45,6 м.кв., 
житловою площею – 31,8 м.кв.). 

Протягом 2018 року житлом  було забезпечено родину загиблого під час 
виконання бойового завдання в районі проведення антитерористичної операції 
учасника бойових дій Пацули Сергія Васильовича, а саме придбано житловий 
будинок в місті Баштанка (договір купівлі-продажу від 26.04.2018 № ННН 874377).  

Протягом 2019 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали 
участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» придбано 
квартиру для інваліда 3 групи  Пульнєва І. В. (договір купівлі-продажу від 18.10.2019 
№ 2755).   



У 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 
осіб з їх числа було придбано житло дітям цієї категорії які перебували на 
квартирному обліку у виконавчому комітеті Баштанської міської ради, а саме:  

1) Назарову Олексію Олеговичу, 1997 року народження; 
2) Юрченко (Федущак) Вікторії Володимирівні, 1996 року 

народження; 
3) Красновій Юлії Петрівни, 1996 року народження; 
4) Ніколайчуку Сергію Віталійовичу, 1997 року народження. 

У грудні  2021 року за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України та співфінансування з 
місцевого бюджету Баштанської міської територіальної громади у комунальну 
власність територіальної громади Баштанської міської ради придбано трикімнатну 
квартиру, загальною площею 64,4 кв.м., житловою площею 39,4 кв.м. за адресою 
вулиця Соборна, 100 квартира, 7, місто Баштанка, Баштанський рай, Миколаївська 
область. Квартиру надано у тимчасове користування родині внутрішньо перемішеної 
особи Васильєвої Олександри Леонідівни. 

Також молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни скористались довгостроковим 
пільговим кредитом для будівництва (реконструкції) та придбання житла, що 
надається Миколаївським регіональним управлінням Державної спеціалізованої 
фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву». Так за період дії програми молодіжним кредитом скористались та 
покращили житлові умови 4 громадян: 

1) Лященко Світлана Володимирівна (на підставі договору купівлі-
продажу від 04.11.2019 № 804 зареєстровано право приватної власності на 
квартиру жилою площею 36,7 кв. м.  за адресою: м. Баштанка, вул. 
Полтавська, 1/17); 

2) Залітко Руслан Анатолійович (на підставі договору купівлі-
продажу від 17.09.2020 № 676 зареєстровано право приватної власності на 
квартиру жилою площею 34,7 кв. м.  за адресою: м. Баштанка, вул. 
Промислова, 18/17); 

3) Поспєлкін Андрій Вікторович (на підставі договору купівлі-
продажу від 08.10.2020 № 732 придбано двокімнатну квартиру жилою 
площею 28,3 кв. м.  за адресою: м. Баштанка, вул. Полтавська, 38/28); 

4) Шкварок Іван Васильович (на підставі договору купівлі-продажу 
від 03.09.2018 № 715 зареєстровано право приватної власності на квартиру 
жилою площею 34,1 кв. м.  за адресою: м. Баштанка, вул. Полтавська, 28/4). 

За період дії програми, службовим житлом було забезпечено медичних 
працівників КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради 
Миколаївської області: 

1) Бабіна Олександра Федоровича, лікаря анестезіолога, надано в 
користування службову двокімнатну квартиру № 61, загальною площею                      
49,5 кв.м., житловою площею – 25,0 кв.м., розташовану за адресою: м. 
Баштанка, вулиця Ювілейна, будинок 101; 

2) Лущевського Максима Леонідовича, лікаря інфекціоніста надано в 
користування службову однокімнатну квартиру загальною площею 31,5 
кв.м., житловою площею – 15,9 кв.м., розташовану за адресою: м. Баштанка, 
вулиця Українська (Комінтерна), будинок 9, квартира 44; 



3) Чугай Тамару Олегівну, лікаря педіатра надано в користування 
службову двокімнатну квартиру, загальною площею 46,8 кв.м., житловою 
площею – 31,7 кв.м, розташовану за адресою: м. Баштанка, вулиця 
Ювілейна, будинок 97, квартира 37; 

4) Бричука Віктора Анатолійовича, лікаря хірурга надано в 
користування службову трикімнатну квартиру, загальною площею 75,9 
кв.м., житловою площею – 40,0 кв.м, розташовану за адресою: м. Баштанка, 
вулиця Ювілейна, будинок 97, квартира 59, 

а також працівників прокуратури – Денисенко Вікторію Василівну - керівника 
Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області на період виконання 
службових обов’язків (квартира за адресою: місто Баштанка, вулиця Героїв Небесної 
Сотні (Баштанської республіки), будинок 25, квартира 24). 
 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                     Олександр ВАСИЛЬЄВ 

 


